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SEANCE

Prezantimi dhe njohja 
me Programin e trajnimit

Qëllimet
· T’i urohet mirëseardhja të gjithë pjesëmarrësve
· Të prezantohen pjesëmarrësit me qëllimin dhe objektivat e 

trajnimit
·	 Të	prezantohet	programi	i	trajnimit	dhe	diskutohet	fleksibiliteti	në	

lidhje me orarin dhe detaje të tjera praktike.

Koha
10 minuta.

Metoda
Diskutim në grup.

Hapat
1. Sqarojini pjesëmarrësit për oraret e seancave dhe pushimeve dhe 

bini dakort së bashku mbi to.
2. lexoni dhe shpjegoni objektivat e trajnimit dhe prezantoni shkurt 

programin.

Mjete pune
Flipçarte, markera, stilolapsa, kopje të programit për çdo pjesëmarrës.
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USHTRIM

Vendosja e rregullaVe

Qëllimet
· Përcaktimi i rregullave të pranueshme për të gjithë pjesëmarrësit 

dhe vetë trajnerët
· lehtësimi i procesit të trajnimit.

Koha
15 minuta.

Metoda
Diskutim në grup.

Hapat
1. Shpjegojini pjesëmarrësve mbi nevojën e vendosjes së rregullave.
2. Kërkojini atyre të kontribuojnë në vendosjen e rregullave. është e 

rëndësishme që shumica e rregullave, apo mundësisht të gjitha, të 
dalin prej tyre dhe të jenë të respektueshëm nga të gjithë.

3.	 Shkruani	të	gjitha	rregullat	e	propozuara	në	flipçart.
4. Pyesni pjesëmarrësit nëse janë dakort me të gjitha rregullat dhe më 

pas, ngjitini në një hapësirë të dukshme për të gjithë (mur, tabelë, 
etj).

Mjete pune
Flipçarte, markera, stilolapsa.
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USHTRIM

të njihemi më mirë

Qëllimet

· Të prezantohen pjesëmarrësit më në thellësi me njëri-tjetrin
· Të thyhet akulli dhe të hapet diskutimi i temës kryesore të trajnimit.

Koha
20 minuta.

Metoda
Diskutim në grup.

Hapat
1. Kërkojini pjesëmarrësve të prezantojnë veten (emrin e tyre, çfarë 

pozicioni pune kanë, sa dhe si është e lidhur puna e tyre me fëmijët).
2.	 Pyetini	 pjesëmarrësit	 rreth	 rastit	 të	 fundit	 të	 një	 sfide	 	 që	 kanë	

pasur me një fëmije, me të cilin janë përballur dhe reagimin e tyre 
ndaj tij.

3.	 Shkruani	përgjigjet	në	flipçart.

Mjete pune
Flipçart, markera.
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USHTRIM

Pritshmëritë

Qëllimi
Identifikimi	 dhe	 diskutimi	 i	 pritshmërive,	 frikërave	 dhe	 shpresave	 të	
grupit të pjesëmarrësve, lidhur me trajnimin.

Koha
40 minuta

Metoda
Punë në grup dhe diskutim në grup.

Hapat
1. Shpjegojini pjesëmarrësve qëllimin e aktivitetit. 
2. Ndajini ata në grupe të vogla. Kërkoni pjesëmarrësve të 

shkruajnë	në	një	fletë	përgjigjjet	e	pyetjeve	të	mëposhtme	(15	
minuta). 

3.	 Çdo	individ	shkruan	5	shpresa	dhe	5	frikëra	në	një	fletë	dhe	e	
ngjit	në	mur	ose	në	flipçart.	

4. Më pas e diskutojnë në grupe të vogla dhe rikthehen në grupin 
e madh.  

Mjete pune
Flipçart, markera, ngjitës.
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SEANCE

Fëmijëria e hershme 
dhe zhVillimi tërësor

USHTRIM

Për çFarë ka neVojë një Fëmijë?
Qëllimet

· Nxitja e të menduarit për nevojat e fëmijëve 
· Nxitja e të menduarit për krijimin e lidhjeve midis nevojave dhe 

plotësimit në mjedisin e kopshtit. 

Koha
40  minuta

Metoda
Punë në grup, vizatim.

Hapat
· Ndajini pjesëmarrësit në grupe prej jo më shumë se 5 anëtarësh.
·	 Pjesëmarrësit	vizatojnë	një	figurë	trupi	të	një	vajze	ose	të	një	djali.	

Grupi i vë një emër fëmijës dhe vendos për cilësitë e tij mendore, 
fizike,	psikologjike	dhe	shpirtërore.	(p.sh.	shëndet	i	mirë,	sens	humori,	
mirësi). Ata duhet t’ i shkruajnë këto cilësi në anën e djathtë të trupit 
të fëmijës.

· Në anën  e majtë do të shkruhen burimet materiale, njerëzore dhe 
edukative që janë të nevojshme për të arritur këto cilësi  (p. sh. nëse 
fëmija është i shëndetshëm, duhet të ketë ushqim dhe strehim).

· Pjesëmarrësit do të përshkruajnë se çfarë do të ndodhte, në rast se 
këto nevoja nuk do të plotësoheshin. Në të njëjtën kohë, mund të 
reflektojnë	për	plotësimin	e	nevojave	në	mjedisin	e	kopshtit		të	tyre.

Mjete pune

Flipçarte, markera, stilolapsa.
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MATERIAl lEXIMI

Fëmijëria e hershme dhe zhVillimi tërësor

Fëmijët zhvillohen në mënyrë të gjithanshme (holistike). Ata kanë nevojë 
për mbështetje që të kenë një shëndet të mirë, ushqyerje, mbrojtje, 
nxitje dhe të mësuarit. Për rrjedhojë, qëllimet zhvillimore dhe të të 
mësuarit të fëmijëve janë shumëdimensionale. Ato arrihen kur fëmijët 
mbijetojnë	dhe	bëhen	të	shëndetshëm	fizikisht,	alertë	mendërisht,	të	
sigurt emocionalisht, të aftë në shoqëri dhe në procesin e të mësuarit, 
të ndërgjegjshëm kulturalisht dhe shpirtërisht dhe estetikisht krijues. 
Ata rriten dhe bëhen njerëz të rritur të përgjegjshëm dhe produktivë. 
Zhvillimi tërësor i fëmijëve që i përkasin moshës së fëmijërisë së 
hershme është aspiratë por edhe parim bazë që udhëzon ndërhyrjet 
dhe programet e fëmijërisë së hershme.

Përvojat e hershme të fëmijëve mund të nxisin ose të frenojnë 
zhvillimin e tyre të përgjithshëm, në varësi të aksesit dhe cilësisë së 
ushqyerjes dhe shërbimeve shëndetësore, të praktikave të përkujdesit 
të familjes dhe të komunitetit, të mundësive për të mësuar dhe të 
mbrojtjes së tyre. Ata kanë nevojë për mbështetje nga sektorë të 
ndryshëm. Një mbështetje e tillë jo vetëm që ka impakt tek vetë fëmijët, 
por ndikon dhe mjediset në të cilët jetojnë. Këto mjedise, me rradhë, 
ndikojnë në zhvillimin tërësor të fëmijëve. 

Zhvillimi tërësor në fëmijëri përmban: zhvillimin kognitiv (njohës), 
social,	fizik,	emocional,	gjuhësor,	shpirtëror,	moral	etj.	nga	faza	prenatale	
deri në moshën 8 vjeçare. Për të pasur një zhvillim tërësor nevojiten: 
shëndet, të ushqyerit, stimulimi i hershëm, bashkëveprime pozitive 
sociale dhe emocionale me kujdestarët, loja, mundësitë e të mësuarit, 
dhe mbrojtja nga dhuna. 

Përqasja tërësore
Koncepti “tërësor” nënkupton se diçka shqyrtohet “si tërësi”. Zhvillimi 
i fëmijëve bëhet në disa fusha njëherazi, ndërsa përqasja holistike i 
shqyrton të gjitha ato procese si tërësi, përkatësisht zhvillimin e “gjithë  
fëmijës”. Kjo mënyrë është e bazuar në parimet e pranuara gjerësisht 
se të gjitha fushat e zhvillimit njerëzor janë të ndërlidhura mes tyre 
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dhe se zhvillimi i fëmijëve bëhet përmes fushave zhvillimore njëherazi. 
Zhvillimi i secilës prej tyre në të njëjtën kohë  ndihmon edhe zhvillimin 
e fushave të tjera.

Edhe vetë e vërejmë se fëmija prej fëmijës dallohet. Edhe pse janë 
në moshë të njëjtë, te disa fëmijë një tip i zhvillimit mund të ndodhë 
më herët, ndërsa në po atë periudhë fëmijë të tjerë mund të jenë më 
përpara në diçka tjetër. Siç mund ta vërejmë nga ambienti që na rrethon, 
një fëmijë mund të ecë më shpejt se një fëmijë tjetër, por fëmija tjetër 
mund	të	fillojë	të	flasë	më	herët.	Se	cila	aftësi	e	fëmijës	do	të	fillojë	të	
zhvillohet më herët dhe sa do të jetë fëmija i avancuar në secilën prej 
tyre, kjo varet edhe nga ajo se sa kohë ndajmë me ata dhe sa janë të 
suksesshme mënyrat në të cilat orvatemi t’i nxisim që të zbulojnë dituri 
të reja dhe të dallojnë ligjshmëri të reja në botën përreth tyre derisa 
rriten dhe zhvillohen1.

Zhvillimi dhe të mësuarit te fëmijët e vegjël zhvillohen në pesë 
fusha, të cilat në gjuhën profesionale quhen fusha zhvillimore: 

-	 Zhvillimi	fizik	dhe	motorik
- Zhvillimi socio – emocional
- Zhvillimi i gjuhës dhe shkrim – lexim i hershëm
- Zhvillimi njohës (kognitiv)
- Zhvillimi i qasjes ndaj mësimit

Të gjitha fushat zhvillohen në mënyrë paralele, por në moshë të 
ndryshme disa janë më intensive, e disa më pak. Kur fëmija ende është 
foshnje gjiri, më aktive janë disa fusha, kur është fëmijë i vogël – të 
tjerat, e kur është në moshën e vajtjes në shkollë – disa të tjera. Disa 
vijnë në sipërfaqe më herët, e  disa më vonë. 
Menjëherë pas ditëlindjes së parë, më intensiv është zhvillimi motorik, 
fëmija	 fillon	 gjithnjë	 e	më	 shumë	 të	 lëvizë,	 të	 ecë.	Më	 vonë,	 ky	 tip	 i	
zhvillimit	fillon	të	pushojë	dhe	ia	lë	vendin	zhvillimit	njohës	ose	zhvillimit	
kognitiv, i cili vjen në shprehje pas ditëlindjes së dytë.

Njohja e fushave në të cilat bëhet zhvillimi i fëmijës, si tërësi 
ose veçmas, është e rëndësishme për secilin që është i përfshirë 
në kujdesin dhe të mësuarit e hershëm të fëmijëve të vegjël.  
Këto arritje dhe njohuri shkencore dhe gjithçka që buron prej tyre 
janë përvoja shumë të rëndësishme për zhvillimin profesional të të 
punësuarve në kopshtet e fëmijëve dhe në të gjitha institucionet që 
përfshijnë punë me fëmijë të vegjël. 

1 “Fëmijëria e hershme: 5 të parat janë më të mbarat” e marrë nga http://www.prvite5.
mk/zhvillimi-i-hershem-i-femijes.nspx e aksesuar në Shtator 2014
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Zhvillimi fizik dhe motorik
Kjo fushë e zhvillimit të hershëm të fëmijëve përfshin zhvillimin e 
shkathtësive	fizike	dhe	motorike,	që	fillojnë	të	paraqiten	që	në	moshën	
kur fëmijët janë ende në gji ose fëmijë të vegjël.Kur lindin, bebet e 
vogla ende nuk janë mjaft të zhvilluara që të mund ta kontrollojnë 
trupin	e	tyre.Më	vonë	ato	fuqizohen,	bëhen	më	stabile,	fillojnë	të	ecin,	
fillojnë	të	vrapojnë,	ngjiten	shkallëve,	mësojnë	ta	ngasin	biçikletën.Këto	
ndryshime janë aq të mëdha, saqë nuk mund të mbeten të pavërejtura 
nga të rriturit që kujdesen për fëmijët.

Pasi	 që	 t’i	 përvetësojnë	 këto	 shkathtësi,	 fëmijët	 fillojnë	 të	
shprehen përmes sendeve që i rrethojnë dhe që janë përreth tyre.
Në	 këtë	 periudhë	 fillojnë	 të	 lëvizin	 më	 fort	 dhe	 në	mënyrë	më	 të	
qëndrueshme, arrijnë të kenë kontroll ndaj të gjitha pjesëve të trupit, 
bëhen	të	vetëdijshëm	për	hapësirën	në	të	cilën	lëvizin	dhe	fillojnë	që	
gjithnjë e më lëvizshëm ta hulumtojnë ambientin e tyre. Zhvillimi i 
sistemit të lëvizjes dhe forcimi i trupit është një pjesë e rëndësishme 
e zhvillimit të fëmijëve të vegjël – i ndihmon edhe në gjëra të tjera në 
vazhdim që janë të lidhura me zhvillimin e fëmijës.

Zhvillimi socio-emocional
Zhvillimi socio-emocional nënkupton marrëdhëniet që zhvillojnë 
fëmijët derisa janë të vegjël me të rriturit dhe me fëmijët e mjedisit të 
tyre. Çështje të rëndësishme të kësaj fushe janë: cila është përvoja që 
e përvetësojnë derisa këmbejnë diçka me mjedisin, si reagojnë ndaj të 
njohurve dhe të panjohurve, sa të lehtë ose vështirë e kanë të vendosin 
marrëdhënie të mira me të tjerët, sa ia dalin t’i kontrollojnë ndjenjat e 
tyre etj.

Në këtë periudhë fëmijët mësojnë se si ta njohin dhe si ta kuptojnë 
atë që  ndjejnë ata vetë ose atë që ndjejnë të tjerët, mësohen si të 
miqësohen me njerëzit dhe fëmijët përreth tyre, si ta shprehin atë që  
ndjejnë, si ta kontrollojnë sjelljen e tyre, si të kuptohen më lehtë me 
ambientin që i rrethon.

Zhvillimi i këtyre përvojave dhe shkathtësive i ndihmon fëmijët 
që të gjenden më lehtë në grupe më të mëdha, të marrin pjesë në 
aktivitete grupore dhe të kënaqen me mbështetjen që i ofron mjedisi i 
tyre. Fëmijët e vegjël janë veçmas të ndjeshëm ndaj asaj se si pranohen 
nga mjedisi i tyre dhe cilat janë qëndrimet e njerëzve të mjedisit që i 
rrethon ndaj tyre dhe ndaj ideve që shprehin.
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Zhvillimi i gjuhës dhe shkrim-lexim i hershëm
Gjuha është e përbërë nga katër pjesë – dëgjimi, të folurit, leximi, shkrimi 
–	dhe	zhvillimi	i	saj	fillon	menjëherë	pas	lindjes.	Derisa	janë	bebe,	fëmijët	
fillojnë	“të	bisedojnë”	me	njerëzit	përreth	tyre,	të	komentojnë	botën	
përreth tyre, duke përdorur zëra dhe tinguj të ndryshëm. Ekzistojnë 
disa parime për zhvillimin e gjuhës dhe të folurit, të cilat vlejnë për të 
gjithë, por çdo fëmijë i zhvillon aftësitë gjuhësore në mënyrën e tij/saj.
Përvojën më të madhe gjuhësore fëmijët e marrin kur arrijnë në 
moshën para se të shkojnë në shkollë. Shpejtësia me të cilën do të 
zhvillohet gjuha e fëmijës varet nga shumë gjëra, por më së shumti varet 
nga ajo se si dhe sa bisedojnë me ata që nga koha kur janë të vegjël.

Zhvillimi njohës
Zhvillimi njohës i fëmijëve dhe ndërveprimi i tyre me botën varet sërish 
nga të rriturit. Nga qëndrimet e të rriturve të mjedisit të tyre ndaj 
fëmijëve varet edhe ajo se a do të kenë fëmijët mundësi që ta ndërtojnë 
njohurinë	e	fituar	me	informacione	të	reja	dhe	sa	do	të	mësojnë	që	ato	
informacione t’i përdorin në jetën e përditshme me njerëzit ku jetojnë 
dhe zhvillohen. Kjo është një periudhë e rëndësishme, kur fëmijët 
përvetësojnë	bazat	e	matematikës,	fillojnë	të	mendojnë	në	mënyrë	më	
logjike,	fillojnë	të	ballafaqohen	me	situata	problemore.

Kjo fushë lidhet me mënyrën se si fëmijët mësojnë, e jo se çfarë 
mësojnë. Fëmijët e vegjël, sipas natyrës së tyre, janë kureshtarë dhe 
dëshirojnë të hulumtojnë. Krijimi i mjedisit pozitiv për mësim i nxit 
fëmijët të hulumtojnë, të zgjidhin probleme, të jenë iniciues, kureshtarë 
dhe të parashtrojnë pyetje. Në një mjedis të tillë fëmijët zhvillojnë 
qëndrim pozitiv ndaj të mësuarit, i cili është shumë i rëndësishëm për 
suksesin e mëtejshëm në shkollë, por edhe për procesin e mësimit 
aktiv gjatë gjithë jetës.

Qëndrimi ndaj të mësuarit
Secilit fëmijë duhet t’i mundësohet përvetësimi i përvojave përmes 
procesit të mësimit që përkojnë me nevojat, mundësitë dhe potencialet 
e tyre të vetme. Qasja fëmijërore ndaj mësimit lidhet edhe me 
motivacionin, sjelljen dhe stilet kognitive që fëmijët i demonstrojnë kur 
mësojnë diçka të re. Fëmijët duhet të jenë të motivuar dhe të përdorin 
njohuritë dhe aftësitë e përvetësuara. Në fëmijërinë e hershme 
vendosem bazat e të mësuarit të përjetshëm.
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Hulumtimet që janë bërë në disa shkenca të ndryshme – 
antropologji,	psikologji	zhvillimore,	mjekësi,	shkenca	sociale	–	flasin	se	
përvojat e fëmijëve  në fëmijërinë e hershme janë faktorë të rëndësishëm 
për zhvillimin e inteligjencës, personalitetit dhe marrëdhënies që do 
krijojë fëmija me të tjerët.

Nëse janë të anashkaluar, nëse nuk u përkushtohemi sa duhet 
që t’i ndihmojmë të krijojnë marrëdhënie të mira me mjedisin, që të 
mësohen t’i kontrollojnë emocionet e veta në këtë periudhë, gjithë kjo 
do	të	reflektohet	në	mënyrë	negative	në	periudhat	e	mëvonshme	të	
jetës.

Nuk mjafton që fëmija të jetë mjaft i ushqyer dhe i shëndetshëm. 
Zhvillimi i fëmijëve njëherazi është edhe zhvillim në më shumë fusha. 
Gjithçka është e lidhur me njëra – tjetrën dhe nëse ndonjëra nga ato 
anashkalohet, ekziston rrezik që fëmija të mos e përdorë plotësisht 
potencialin e tij; kjo vlen veçmas për fëmijët me nevoja të veçanta 
arsimore.2

Konventa për të Drejtat e Fëmijëve në mënyrë të veçantë e 
thekson rëndësinë e zhvillimit të hershëm të fëmijës dhe përcakton 
se secili fëmijë ka të drejtë ta zhvillojë deri në nivelin më të lartë 
potencialin e tij zhvillimor, ndërsa vendet anëtarë të Kombeve të 
bashkuara detyrohen që secilit fëmijë t’i sigurojnë standardet që do t’i 
mundësojnë	zhvillim	fizik,	mendor,	shpirtëror	dhe	social3.

Situatat stresuese në të cilat fëmija është i ekspozuar në fëmijërinë 
e hershme – grindjet në familje, sjellja agresive e dikujt në mjedisin e tij 
– mund të ndikojnë që më vonë në jetën e fëmijës të shfaqen vështirësi 
në zhvillimin e proceseve mendore dhe në të mësuar, në shprehjen dhe 
kontrollimin e ndjenjave të tyre, si dhe në probleme që mund të dalin 
në krijimin e marrëdhënieve të mira me njerëzit përreth tij. Dukuritë 
e tilla mund ta ngadalësojnë përgatitjen e fëmijës për shkollë dhe të 
jenë shkak që fëmija të arrijë rezultate më të dobëta gjatë shkollimit në 
shkollë të mesme dhe në atë të lartë4.

Sipas statistikave, fëmijët e familjeve vulnerable kanë pasoja 
të	 shumëfishta	 nga	 varfëria	 dhe	 përfundojnë	më	 pak	 vite	 shkollë	 se	
moshatarët e tyre të shtresave më të pasura. Shkak për këtë është 
motivimi më i vogël dhe kapaciteti më i vogël për mësim. Mundësia 
që	 këta	 	 fëmijë	 të	 ndihmohen	 të	 kenë	 fillim	 sa	më	 të	 barabartë	 në	
procesin arsimor, është fëmijëria e hershme, si periudhë në të cilën 

2 Damovska, L., Shehu, F.,  Janeva, N., Palçevska, S. dhe Panova, L.S. (2009). “Zhvillim 
i hershëm i fëmijëve: Standardet për mësim dhe zhvillim të hershëm të fëmijëve në 
moshë prej 0-6 vjecc”. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Maqedoni.
3 OKB (1989). Konventa mbi të Drejtat e Fëmijës,  Neni 6. 
4  Karaj, Dh. (2005). Psikologjia e Zhvillimit të Fëmijës. Progress: Tiranë



Roli i mësuesve në mbështetje të punës individuale për zhvillimin tërësor sipas grupmoshave

13

ndodhë zhvillimi intensiv i trurit dhe kur vendosen bazat e zhvillimit 
mendor dhe socio-emocional.

Përkushtimi ndaj zvogëlimit të varfërisë dhe rritjes së mundësive 
të të gjithë fëmijëve që të kenë sukses në arritjet arsimore kërkon 
investim më të madh në fëmijërinë e hershme dhe integrim në 
ndërhyrjet shëndetësore, sociale dhe arsimore në nivel lokal, rajonal 
dhe kombëtar. Sa më shumë që investohet në krijimin e kushteve për 
zhvillim cilësor të fëmijës në rininë e hershme, aq më pak duhet të 
investohet në zhvillimin e tij në periudhat e mëvonshme të zhvillimit 
të tij.

Sigurimi i zhvillimit të shëndetshëm kognitiv dhe socio-emocional 
te çdo fëmijë meriton të jetë prioritet më i lartë i secilës qeveri 
të përgjegjshme, bashkësi lokale të përgjegjshme dhe familje të 
përgjegjshme me fëmijë të vegjël.

Gjithëpërfshirja dhe zhvillimi tërësor
Njohja dhe vlerësimi i ndryshimeve kognitive, emocionale dhe 
komunikuese	 është	 një	 sfidë	 e	 madhe	 për	 çdo	 mësues.	 Nga	 njëra	
anë duhet të jetë një qëndrim, por nga ana tjetër duhet të jetë dhe 
një mënyrë për të përmbushur ndryshimet kulturore dhe sociale që 
ekzistojnë në një mjedis parashkollor. 
Arsimi gjithpërfshirës është një e drejtë themelore për të gjithë fëmijët.  
Edhe pse e drejta për të pasur mundësi arsimimi është gjerësisht e 
pranuar në parim, po aq është edhe e neglizhuar në praktikë. Në 
Shqipëri e drejta për mundësi të barabarta në arsim, që bazohet në 
parimin e universalitetit, gjen zbatim në kuptimin që të gjthë fëmijët 
kanë të drejtë të arsimohen. Gjithsesi, parimi i selektivitetit bazuar 
në dallimin e nevojave, pothuajse injorohet. Në përgjithësi, mjediset 
edukative karakterizohen nga mentaliteti se “një masë bën për të gjithë” 
(one-size-fits-all)	 dhe	 koncepti	 i	 arsimit	 gjithpërfshirës	 zbatohet	 në	
mësimdhënien (instruktimin) për të gjithë nxënësit njësoj, pavarësisht 
profilit	 të	 të	 nxënit	 të	 gjithsecilit,	 sfondit	 social,	 aftësive	 dhe	 stilit	
personal, dhe pa i ndjekur individualisht ata. 5

Fëmija i tërë dhe konteksti gjithëpërfshirës6

Zhvillimi dhe i mësuari holistik përfshin të gjitha fushat e zhvillimit dhe 
mbështet pikëpamjen se fëmija zhvillohet si një e tërë në kontekstin 

5 Një shkollë për të gjithë” (2010). Save the Children in Albania
6 French, G. (2007). Children’s Early Learning and Development. National Council for 
Curriculum and Assessment. 
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e familjes, shtëpisë, shkollës dhe komunitetit. Fëmijët e vegjël nuk 
mësojnë në njësi të dallueshme nga njëra – tjetra; ata bëjnë lidhje 
gjatë	procesit	dhe	i	ndryshojnë	dhe	zhvillojnë	më	shumë	me	fitimin	e	
eksperiencave të reja. Kudri në të cilin përdoren terma si mirëqenia, 
identiteti dhe përkatësia, komunikimi dhe eksplorimi dhe të menduarit 
ofron një mënyrë për të larguar zhvillimin dhe të mësuarit në fusha të 
veçanta dhe të shkëputura. Në këtë mjedis fushat janë të integruara në 
një	mënyrë	më	holistike.		Fushat	tradicionale	si	kognitive,	sociale,	fizike,	
krijuese etj. mund të përdoren si tema. Për rrjedhojë, kuadri tematik 
mbështet të mësuarit dhe zhvillimin e fëmijëve në një mënyrë më të 
natyrshme dhe të këndshme për fëmijët e vegjël. 

Praktikat gjithëpërfshirëse 
Ka të dhëna të shumta që tregojnë se fëmijët që kanë koncepte pozitive 
për faktorët e ndryshëm  të diveristetit (gjinia, etnia, shtresa socio – 
ekonomike etj.) kanë vetëvlerësim më të lartë dhe nivele më të ulëta të 
depresionit. Nga ana tjetër, është e njohur se paragjykimet dhe tendencat 
mund të zhvillohen shumë herët në jetë. Pjesëmarrja në aktivitete rutinë 
dhe në lojë bën që fëmijët të marrin mesazhe të ndryshme nga mjedisi 
në lidhje me identitetin e tyre dhe ndryshueshmërinë në raport me të 
tjerët. Mësueset duhet të jenë të ndërgjegjshme për këto dinamika dhe 
të kujdesshme në lidhje me respektimin e këtyre ndryshimeve si gjinia, 
feja, struktura e familjes, nevojat e fëmijëve etj.Këto formojnë një pjesë 
të eksperiencës së fëmijës dhe të identitetit të tij/saj. 

Si mund të ndihmojnë mësueset për përshtatjen më të mirë të fëmijëve në 
kopsht? Këshilla praktike:

•	 Sigurohuni	se	aktivitetet	janë	të	përshtatshme	për	zhvillimin	që	kanë	
fëmijët;	 aktivitete	 interesante,	 sfiduese	 dhe	 të	 arritshme	 ndihmojnë	
fëmijët që të ndihen rehat në mjedisin e ri; 
•	 Përpiquni	të	njihni	ccdo	fëmijë	më	vete	sa	ë	shpejt	që	të	jetë	e	mundur.	
Prindërit mund të ofrojnë informacion për pëlqimet dhe mospëlqimet 
dhe për interesat e veccanta të fëmijëve; 
•	 Mirëprisni	sugjerime	nga	familjet,	veccanërisht	nga	ato	me	fëmijë	me	
nevoja	të	veccanta.	Prindërit	mund	të	japin	këshilla	specifike	që	i	kanë	
përdorur dhe kanë funksionuar me fëmijën e tyre si dhe në lidhje me 
modifikimet	që	duhen	bërë	në	klasë;
•	 Njihni	fëmijët	por	edhe	prindërit:	në	fillim	mund	të	krijoni	grupe	të	
vogla me fëmijë dhe prindër për të njohur më mirë njëri – tjetrin; 
•	 Prezantojini	 fëmijët	 me	mjedisin,	 programin	 dhe	 aktivitetet	 si	 dhe	
me njerëzit e tjerë të rritur që janë atje dhe mund ta ndihmojnë që të 
ambjentohet; 
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•	 Krijoni	 një	 hapësirë	 për	 fotografi	 të	 prindërve	 dhe	 anëtarëve	 të	
familjes, të cilën fëmijët mund ta “vizitojnë” gjatë ditës. Gjithashtu, 
përfshini objekte nga kultura të ndryshme që t’i krijohet sensi i 
respektit reciprok. 
•	 Kujtoni:	fëmijët,	sikurse	dhe	të	rriturit,	kanë	nevojë	për	kohë	që	të	
përshtaten në situata të reja;

Eksperienca mund të ndihmojë në lehtësimin e tranzicioneve, por 
ndryshimet mund të jenë sërish stresuese për fëmijët. Durimi dhe të 
kuptuarit e fëmijëve nga ana e prindërve dhe mësueseve ndihmojnë fëmijët 
për të përballuar situata të reja me vetëbesim: kjo është një shprehi që do 
i ndihmojë që të kenë tranzicione të suksesshme në të gjithë jetën e tyre.  

Në këtë kuptim ndryshimi duhet të respektohet në të gjitha aspektet e 
fëmijërisë së hershme dhe nga të gjithë profesionistët. Duke eksploruar 
praktikat	kulturore	tonat	dhe	të	të	tjerëve	fitojmë	njohje	të	faktit	se	
të gjithë jemi njerëz si dhe ofrojmë një mjedis optimal për rritjen 
kognitive, emocionale dhe sociale të fëmijëve. Murray dhe  O’Doherty 
(2001)7 advokojnë fuqishëm për përqasjen jo – paragjykuese për të 
gjithë fëmijët. Sipas autorëve, të gjitha format e paragjykimeve duhet 
të	sfidohen	dhe	 fëmijët	mbështeten	në	zhvillimin	e	empatisë	dhe	në	
njohjen dhe rezistencën ndaj diskriminimit. Qëllimi i kësaj përqasjeje 
është mbështetja e fëmijëve dhe të rriturve për të nxitur mendimin 
kritik dhe për t’u bërë aktivë në ndërtimin e një shoqërie më 
përkujdesëse për të gjithë. 

7 Murray, C., O’Doherty, A., (2001). Respecting Diversity in Early Childhood Care, Education 
and Training. Dublin: Pavee Point. 
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USHTRIM

aktorët në jetën e Fëmijës

Qëllimet

· Nxitja e të menduarit për njerëzit e rëndësishëm në jetën e 
fëmijës dhe ndikimin e tyre në zhvillimin e fëmijëve

· Nxitja e të menduarit për ndërthurjen e këtyre marrëdhënieve 
dhe ndikimin në zhvillimin e fëmijëve

Koha
40  minuta

Metoda

Disktum në grup

Hapat

· Pjesëmarrësit listojnë në gjithë aktorët/njerëzit e rëndësishëm 
në jetën e një fëmije.

· Më pas diskutojnë mbi rëndësinë e këtyre marrëdhënieve në 
një grup të madh

· Në vazhdim pjesëmarrësit ftohen të mendojnë për ndikimin e 
tyre në zhvillimin e fëmijës dhe ndërlidhjen mes tyre

Mjete pune

Flipçarte, markera, stilolapsa.
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MATERIAl lEXIMI

diVersiteti, gjithëPërFshirja dhe Përqasja holistike 
në edukimin e FëmijëVe

Sipas Komisionit të Fëmijës së Tërë (2007)8, fëmija i tërë është: 
•		 aktiv/e	intelektualisht;
•		 kompetent/e	fizikisht,	verbalisht,	shoqërisht	dhe	akademikisht;
•		 empatik/e,	i/e	mirë,	përkujdesës/e	dhe	i/e	drejtë;
•		 krijues/e	dhe	kurioz/e;
•	 i/e	disiplinuar,	i/e	vetëdrejtuar	dhe	i/e	orientuar	ndaj	qëllimeve;
•		 i/e	lirë;
•		 një	mendimtar/e	kritik/e;
•		 me	vetëbesim;	dhe
•		 i/e	vlerësuar	dhe	i/e	kujdesshme

Profesionistët e edukimit sot presin se klasat e tyre do të jenë me 
fëmijë të ndryshëm, me diversitet të lartë. Ata vlerësojnë rëndësinë që 
ka ky diveristet për të mësuarit dhe për atë se çfarë përfaqëson një 
klasë.  Ajo për të cilën mbase nuk janë të përgatitur janë eksperiencat 
e ndryshme jetësore të shumë fmëijëve me të cilat janë përballur ose 
vazhdojnë të përballen, që formojnë dhe krijojnë bazën e të ardhmes 
së tyre. Disa nga këta faktorë të ndryshëm i bëjnë ata të jenë më 
vulnerabël dhe cenojnë aftësinë e tyre për të mësuar dhe për të pasur 
marrëdhënie të mira me mësueset dhe bashkëmoshatarët. Disa prej 
tyre janë si më poshtë9:

Fëmijë që vijnë nga familje me të ardhura të ulëta
Fëmijët dhe të rinjtë vulnerabël janë  edhe ata që jetojnë për shumë 
vite në varfëri, familjet e të cilëve kanë të ardhura shumë të ulëta dhe 
për të cilët mbijetesa është një çështje e përditshme. Këta janë fëmijë, 

8 McCloskey, M. (2007). The whole child. E marre nga http://www.ascd.org/publications/
newsletters/policy-priorities/fall07/num51/full/The-Whole-Child.aspx e aksesuar ne 
Shtator 2014
9 Kochhar – Bryant, C.A. dhe Heishman, A. (2010). Effective collaboration for educating 
the whole child. Sage publications
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familjet e të cilëve kërcënohen nga ekomitë e pasigurta ose nga kushtet 
ekonomike që janë përtej kontrollit të tyre. Në këtë kategori mund të 
jenë dhe fëmijët pa kujdes prindëror ose ata në familje kujdestare. 

Fëmijët e shfrytëzuar ose që vijnë nga vende të tjera 
Në këtë fytyrë të re të diversitetit ka një popullatë në rritje të fëmijëve 
të shfrytëzuar ose që vijnë nga vende të tjera, si p.sh. emigrantë të 
rikthyer. Këto janë fytyrat edhe të traumës dhe të dhimbjes së thellë 
emocionale, të mbijetesës dhe të luftës, por edhe të shpresës së madhe. 
Mund të kenë eksperienca të pakta me shkollimin dhe në të shumtën e 
rasteve kanë nevoja të mëdha sociale dhe emocionale. 

Fëmijë nga familje me prindër të divorcuar ose që kanë 
përjetuar dhunë në familje apo komunitet. 
Fëmijët që vijnë nga familje me prindër të divorcuar ose që kanë 
përjetuar dhunën në familje janë një përqindje e lartë e fëmijëve në 
institucionet parashkollore.  Kërkimet kanë treguar se fëmijët që vijnë 
nga familje me prindër të divorcuar ose që kanë problem me dhunën në 
familje kanë më shumë probleme në të mësuar, sociale dhe emocionale. 

Fëmijë me probleme shëndetësore fizike ose mendore
Popullata	e	fëmijëve	me	problem	të	shëndetit	mendor	dhe	fizik	është	
në rritje. Këto probleme ndikojnë direkt dhe indirekt në motivimin dhe 
aftësinë për të mësuar dhe ndërvepruar me të tjerët. Duke reduktuar 
problemet	që	ndikojnë	më	shumë	në	shëndetin	mendor	dhe	fizik	mund	
të rriten shanset për arritje. Pesë problemet më të shpeshta të kësaj 
kategorie janë: probleme me shikimin, astma, agresioni dhe dhuna, 
aktiviteti	fizik	dhe	ushqyerja	e	shëndetshme.	

Fëmijët që jetojnë në  familje me probleme ekonomike
Këta janë fëmijët që prindërit e tyre ndikohen nga problemet 
ekonomike të vendit, mund të humbasin punën e tyre ose kanë punë të 
paqëndrueshme. Fëmijët më vulnerabël janë ata që: 

•		 kanë	familje	që	ndikohen	direkt	nga	problemet	ekonomike	të	
vendit.

•		 kanë	vuajtur	një	humbje	personale	nga	problemet	ekonomike	
dhe/ose nga një ngjarje stresuese 
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•		 jetojnë	 në	 komunitete	 që	 ndikohen	 shumë	 nga	 problemet	
ekonomike

•		 kanë	prindër	me	probleme	të	shëndetit	mendor	

Konfuzioni dhe pasiguria që përjetohet nga shumë të rritur në 
këto kushte mund të transmetohet edhe tek fëmijët. Për rrjedhojë, 
profesionistët duhet të jenë të ndërgjegjshëm dhe alertë për shenja të 
tilla stresi tek fëmijët për të cilët kujdesen. 

Fëmijë me nevoja të veçanta të të mësuarit
Së fundmi, janë fëmijët që mësojnë ndryshe ose me një ritëm tjetër në 
raport me bashkëmoshatarët e tyre, si në rastin që duan më shumë 
edhe në rastin që duan më pak kohë për të arritur nivelet e zhvillimit 
përkatës. Këta janë fëmijë të talentuar, të cilët mund të ndihen të 
mërzitur dhe të heshtur në një klasë dhe ëndërrojnë p.sh. për muzikë 
apo për diçka tjetër. Nga ana tjetër, janë fëmijët që nuk mund të 
organizojnë dhe të përqendrohen në një detyrë të vetme ose që rrinë 
të heshtur për shumë kohë pa shpërqedruar të tjerët si dhe ata që janë 
me ankth që asnjë nuk e kupton. 

SI MUND TË (RI) PËRSHTATEN FËMIJËT QË MUNGOJNË PËR 
NJË KOHË TË GJATË NGA KOPSHTI? 

(KëSHIllA PëR MëSUESET):
Mosha 3 – 4 vjeç

- “DO SJELL ARUSHIN TIM ME VETE”: Shumë fëmijë në këtë moshë 
ndihen më të sigurtë dhe komfortë nëse marrin me vete lodrën e 
tyre të preferuar. ju mund t’i lejoni që ta marrin atë dhe në të njëjtën 
kohë i tregoni dhe lodrat e tjera të kopshtit;

- (RI) AMBJENTIMI: për shumë fëmijë, edhe pse mund të kenë qenë më 
përpara në të njëjtin kopsht, mund të jetë e vështirë që të përshtaten 
përsëri, për shkak të mungesës afatgjatë. Mund të bisedoni sërish 
me fëmijën për interest, nevojat dhe dëshirat që ka (dhe mund t’i 
përmendni diçka që mbani mend nga hera e mëparshme që ka qenë 
në kopsht: do ta bëni të ndihet i/e vlerësuar)

- SJELLJET REGRESIVE: fëmijët që mungojnë për një kohë të gjatë mund 
të	shfaqin	sjellje	regresive	(të	flasin	si	beba,	të	duan	më	shumë		kujdes	
nga mësuesja ose të rrinë gjatë gjithë kohës me të etj.), por janë 
kalimtare;

- BESIMI NË EKSPERIENCAT E MËPARSHME: fëmijët kujtojnë 
eksperiencën e mëparshme me kopshtin. Mund t’i kujtoni se çfarë 
keni bërë herët e tjera, sa mirë keni kaluar, shokët dhe shoqet e 
preferuar të fëmijës në atë kohë etj.
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- RUTINA DHE RITUALET: fëmijët mund të krijojnë besim dhe të ndihen 
të sigurtë nëse e dinë se si do të jetë dita, çfarë do të bëjnë etj. 
Prindërit dhe mësuese mund t’i kujtojnë fëmijës se si është një ditë 
në kopsht.

- SHFAQJA E PAVARËSISË: ditët e para të (ri) kthimit në kopsht është 
mirë që prindërit të mos nxitojnë për të lënë fëmijën dhe të largohen; 
fëmijët mund të ndihen më mirë nëse prindërit qëndrojnë atje për 
pak kohë dhe ndarja bëhet gradualisht. Mund të krijohen dhe rituale 
për	ndarjen,	si	p.sh.	një	përqafim	dy	puthje	dhe	mirupafshim.

Mosha 5 - 6 vjeç
- PËRSHTJATJE TË REJA: fatmirësisht, fëmijët e kësaj moshe arrijnë të 

kujtojnë më shumë gjëra dhe kjo i ndihmon dhe mësueset për të 
ambjentuar fëmijët. Shumica e fëmijëve në këtë kohë kanë shumë 
interes për të diskutuar, kështu që në të shumtën e rasteve pas pak 
ditësh shumë fëmijë angazhohen në diskutime të shkurtra me të 
tjerët;

- ORGANIZIMI I LOJERAVE: Mund t’i lejoni/caktoni fëmijët që kanë 
munguar që të organizojnë lojëra që i kanë më shumë dëshirë. ‘le 
të luajmë luftëtërët e hënës ose breshka – ninxha” është një nga 
shprehjet më të përdorura rë fëmijëve në këtë kohë. Në këtë mënyrë 
ata do të krijinë shokë dhe shoqe loje, që mund t’i ndihmojnë të 
përshtaten;

- TE MESUARIT EKSTRA: Mund të qëndroni 10 minuta pas ushqimit të 
drekës me të, për të avancuar me pjesën edukative. është koha që 
fëmijët e tjerë kanë fjetur dhe ai/ajo mund të ketë vëmendjen tuaj të 
plotë;

- BËRJA E PËRSHTATJEVE INDIVIDUALE: Mundet që një fëmijë që nuk 
flet	shumë	dhe	nuk	angazhohet	në	lojë	për	një	kohë	shumë	të	gjatë.	
Megjithatë, vini re se i vëzhgon të gjitha gjërat. Në një moment, ai/ajo 
ju thotë të gjitha këngët dhe vjershat dhe di të gjitha lojërat. Ky është 
momenti që fëmija ka vendosur të marrë pjesë. Një fëmijë i tillë ka 
nevojë të kuptojë më përpara se çfarë ndodh në mjedisin e vetë dhe 
pastaj të marrë pjesë. Kjo gjendje mund të zgjasë disa orë, ditë por 
edhe muaj. është e rëndësishme që ju t’i jepni kohën e nevojshme 
fëmijës dhe të mos i ushtroni presion për të marrë pjesë.

Fëmijët që vijnë në kopsht nga kushte shumë të ndryshme shpesh 
e përfundojnë atë me të njëjtat probleme, me aftësi dhe shprehi të 
pabarabarta10. Megjithatë, shumë fëmijë të tillë edhe forcohen nga këto 
eksperienca dhe maturohen shumë më përpara moshës së tyre. Suksesi 
i tyre në një kopsht tradicional varet nga ndjeshmëria e profesionistëve: 

10 Neuman, S. (2009). Changing the Odds for Children at Risk:Seven Essential Principles 
of Educational Programs That Break the Cycle of Poverty. Economic Policy Institute 
and Teachers College; Reprint edition
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nga mësueset që kuptojnë eksperiencat unike, vlerësojnë aspektet e 
zhvillimit që kanë nevojë për kujdes të veçantë dhe e gjejnë një mënyrë 
për të integruar fëmijën në komunitetin social dhe akademik të fëmijëve 
që mësojnë. 

Meqënëse profesionistët e edukimit janë gjithnjë e më shumë të 
shqetësuar për arritjet e fëmijëve, ata janë të ndërgjegjshëm për faktin 
se zhvillimi në arsim dhe arritjet janë të ndërthurura me shumë aspekte 
të tjera të zhvillimit për të cilat duhet patur kujdes.  

Ata vlerësojnë nevojën për të edukuar  fëmijën si një e tërë – 
duke	i	kushtuar	vëmendje	zhvillimit	njohës,	social,	emocional,	fizik	dhe	
talenteve të ndryshme të fëmijëve që vijnë nga familje dhe të kaluara 
shumë të ndryshme. 

Kërcimi i zhvillimit: paradoksi i edukimit të fëmijëve që 
zhvillohen më ritme të ndryshme11 

Edhe pse gjithmonë do të ketë tension mes edukimit të standardizuar 
dhe atij të individualizuar, të gjitha mësueset bien dakord me diçka: 
fëmijët dhe të rinjtë zhvillohen me ritme shumë të ndryshme nga ana 
njohëse,	 emociale	 dhe	 sociale,	 fizike	 dhe	 gjuhësore.	Deri	 në	 fund	 të	
viteve ’80 shumica e kërkimeve analizonin tranzicionet në jetë dhe 
përshtatjet që duhet të bënin fëmijët nga fëmijëria deri në shkollën e 
lartë. Teoria dominuese ishte që problemet me përballjen gjatë zhvillimit 
mund	 të	 shkaktohen	 nga	 ndryshimet	 e	 shpejta	 mendore,	 fizike	 dhe	
socio – emocionale. Zhvillimi nuk është një proces linear për të gjithë 
fëmijët. Më shumë bën zik – zak, kërcen, shkon anash dhe pastaj para – 
mbrapa, por me një lëvizje të plotë të një rrjete për përpara. Zhvillimi 
është një proces gradual, jo një ngjarje, edhe pse fëmijët shpeshherë 
pritet që të detyrohen të përshtasin kërcimin e tyre individual me vijat 
e	drejta	të	notave/arritjeve	dhe	me	pritshmëri	“one	–	size	fits	all”	për	
zhvillimin. 

Nëse	mjediset	edukative	do	të	shiheshin	si	koreografi	dhe	fëmijët	
si kërcimtarë me ndryshime të shumta, atëherë mbase vetëm disa prej 
tyre mund të kërcenin “saktë”. Disa të tjerë do të përpiqeshin për të 
përshtatur kërcimin e tyre ndërsa të tjerët do të dështonin. Megjithatë, 
arsimi vazhdon të ofrojnë standarde të njëjta, rutinë, përveç rastit 
kur një fëmijë ka nevojë për një plan të individualizuar dhe mësuesja 
është e detyruar që ta bëjë këtë. Duke vijuar metaforën, ekspertët e 
kërcimit kur shikojnë një rutinë në një grup, më pas përpiqen të masin 

11 Kochhar – Bryant, C.A. dhe Heishman, A. (2010). Effective collaboration for educating 
the whole child. Sage publications
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fleksibilitetin	dhe	aftësinë	e	të	tjerëve	për	të	ndjekur	grupin.	Mbështetje	
e mëtejshme ofrohet për ata që kanë nevojë për kohë ekstra për t’u 
përgatitur. Kështu duhet të jetë dhe arsimi. 

Përtej metaforës: kërkimi konfirmon kërcimin e zhvillimit 
Njerëzit	zhvillohen	në	stade	të	ndryshme	dhe	në	shumë	fusha	–	fizike,	
njohëse, emocionale, sociale dhe morale. Çdo fushe zhvillohet në 
kontekstin e të gjitha të tjerave dhe më vete. Secila ndikon të tjerat në 
mënyra të rëndësishme. Zhvillimi në këto fusha të shumta, ndërvepruese 
mund	të	shihet	sikur	kalon	nga	disa	stade	specifike.	Tranzicioni	në	secilën	
fazë të re ndikohet nga arritjet e përftuara në stadet e mëparshme. 
Sikurse gjuha e fëmijëve ose aftësitë mendore zhvillohen si rezultat i 
maturimit dhe eksperiencës, në të njëjtën mënyrë zhvillimi në fusha të 
tjera, si p.sh. sociale, emocionale dhe etike është i ndërthurur. 

Zhvillimi në shumë fusha është disi ndryshe tek fëmijët dhe 
ndikohet si nga faktorë të brendshëm (biologjikë, predispozita, aftësitë 
e	brendshme	të	fëmijës)	dhe	të	jashtëm	(mjedisi	fizik	dhe	social)12. 

larmishmëria individuale në zhvillim ka të paktën dy dimensione: 
(1) variacionet e pashmangshme rreth zhvillimit mesatar dhe (2) 
unicitetin e çdo fëmije që zhvillohet në një mjedis social dhe komunitar 
unik. Çdo fëmijë ka një model të veçantë dhe ritëm për t’u rritur, si dhe 
një	personalitet	unik,	temperament,	konstrukt	fizik,	stilin	e	të	mësuasit,	
familje dhe të kaluar/përvoja të ndryshme. Të gjithë fëmijët kanë fuqi 
unike dhe për disa fëmijë zhvillimi atipik ose nevoja zhvillimore të 
ndryshme duhet të jenë pjesë e përgjigjeve të veçanta nga komuniteti 
i arsimit.  

Siç pohojnë dhe vetë profesionistët ndryshimet ndërpersonale 
nuk duhet vetëm të jenë të pritshme, por edhe të konsiderohen si të 
vlefshme. Ata kuptojnë se vendimet për kurrikulën dhe ndërveprimet 
me fëmijët duhet të jenë sa më shumë të individualizuara dhe të 
përgjegjshme nga pikëpamja zhvillimore 13.

Zhvillimi dhe i mësuari rezultojnë nga ndërveprimi mes maturimit 
biologjik	 dhe	mjedisit,	 të	 cilat	 përfshijnë	 botën	 fizike	 dhe	 sociale	 në	
të cilën jetojnë fëmijët. Fëmijët janë rezultat i trashëgimisë dhe i 
ndikimeve të mjedisit. Asnjë perspektivë nuk është e mjaftueshme për 
të shpjeguar të mësuarin individual ose zhvillimin; zhvillimi shihet si një 
rezultat i një procesi ndërveprues, transaksional mes individit që rritet 

12 Brett, A., Smith, M., Price, E., & Huitt, W. (2003). Development in the affective domain. 
(Unpublished manuscript). Valdosta, GA: Valdosta State University.
13 “Developmentally appropriate practice” (2009). E marrw nga http://www.naeyc.org/
DAP e aksesuar nw Shtator, 2014
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dhe	ndryshon	dhe	përvojave	të	tij/saj	në	mjedisin	fizik	dhe	social14. Për 
shembull,	gjendja	fizike	e		një	fëmije	në	lindje	mund	të	ndikojë	në	rritjen	
e tij të shëndetshme, por varfëria në familje dhe kequshqyerja kronike 
në vitet e para mund të ketë efekte afatgjata dhe të përkeqësojë një 
sërë	aftësi	zhvillimore	të	kufizuara.	Në	të	njëjtën	mënyrë,	temperamenti	
unik i fëmijës krijon karakteristikat e personalitetit që mund të bëjnë 
një fëmijë të ndrojtur ndaj botës, ose të jashtëm/komunikueshëm: këto 
karakteristika me rradhë formojnë eksperiencat e fëmijës me mjedisin 
social . 

Çfarë do të thotë të edukosh të gjithë fëmijën15?
Qëllimi i edukimit ka qenë i debatuar prej vitesh. Shumë mësuese dhe 
ekspertë të zhvillimit të fëmijëve mendojnë se qëllimi i përgjithshëm i 
edukimit është të promovojë nivelet më të larta të zhvillimit njohës, 
social,	emocional,	fizik	dhe	etik	për	çdo	fëmijë.		Lëvizja	“fëmijë	i	tërë”	
bazohet në sugjerimin se edukimi duhet të shkojë përtej përgatitjes 
së qytetarëve të “mirë – edukuar”, të cilët janë pjesëmarrës aktivë të 
një sistemi ekonomik.  Arsimi duhet të nxisë spiritualitetin tek njerëzit, 
respekt për mjedisin natyrordhe një sens për drejtësi sociale. Edukimi 
duhet të frymëzojë krijimtarinë e fëmijëve, imagjinatën, empatinë, vetë 
– njohjen, aftësitë sociale dhe shëndetin emocional. Në këtë mënyrë, 
edukimi tërësor (holistik) thjesht nënkupton zhvillimin e njeriut të tërë 
dhe ndihmën ndaj individëve për të jetuar më mirë në komunitetet dhe 
ekosistemet e tyre.

GJITHËPËRFSHIRJA
SUPOZIME DHE SFIDA  PËR TË PATUR PARASYSH

• Fëmijët e shëndetshëm bëjnë nxënës dhe njerëz më të mirë. 
Çfarë mund të bëjmë që të sigurohemi se të gjithë fëmijët arrijnë në kopsht 
të shëndetshëm dhe gati për të marrë pjesë aktivisht në aktivitete? 
• Fëmijët që kanë frikë kanë vështirësi në përqendrim.  Çfarë 
mund	të	bëjmë	që	të	sigurohemi	se	fëmijët	ndihen	të	sigurtë,	fizikisht	dhe	
emocionalisht, në kopsht? 
• Angazhimi në të mësuar është kritik për suksesin. Si munden 
kopshtet dhe komunitetet të angazhojnë fëmijët në mënyra relevante me 
ta dhe në lidhje më atë që ofron komuniteti, përtej kopshtet? 

14 butcher, l.M. dhe Plomin, R. (2008). The Nature of Nurture: A Genomewide Associa-
tion Scan for Family Chaos, behavioral Genetics 38(4): 361–371.
15 Kochhar – bryant, C.A. dhe Heishman, A. (2010). Effective collaboration for educating 
the whole child. Sage publications
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• Fëmijët që mbështeten nga të rritur të përkujdesës ka më 
shumë mundsi të shkojnë mirë. Cilët janë elementët e rëndësishëm 
në mbështetjen e fëmijëve, brenda dhe jashtë klasës, për të siguruar sukses 
më të lartë?  Çfarë do të thotë mbështetje për fëmijët dhe si mund të 
sigurohemi se të gjithë fëmijët e kanë? 
• Fëmijët duhet të përgatiten për jetën jashtë klasës. Çfarë mund 
të	bëjmë	që	të	sigurojmë	se	kemi	një	kurrikulë	sfiduese	që	përgatit	fëmijët	
për sukses në hapat e mëtejshme të jetës së tyre?

Kohët e fundit, psikologët shkollorë kanë propozuar se edukimi 
holistik synon të ndihmojë fëmijët që të arrijnë sa më shumë munden 
(kapaciteti maksimal). Edukimi nga një perspektivë holistike lidhet me 
zhvillimin	e	potencialit	intelektual,	emocional,	social,	fizik,	artistik,	krijues	
dhe spiritual të çdo njeriu. Kërkon të angazhojë fëmijët në procesin e 
mësimnxënies/mësimdhënies dhe inkurajon përgjegjësinë personale 
dhe kolektive nga ana e profesionistëve që merren me zhvillimin e 
fëmijëve. 

Kërkesa për edukim holistik kërkon që eksperiencat edukative 
dhe  mjediset përkatëse të përshtaten në rrugën individuale të çdo 
njeriu, sesa individi ndaj mjedisit. Në ekonominë e sotme dhe në kohën 
e standardizimit të kurrikulës, të zhvillimit të mjediseve edukative 
institucionet arsimore duhet të gjejnë nxitje për të motivuar të gjithë 
fëmijët. Pasja e pritshmërive të larta për të gjithë fëmijët është e 
rëndësishme, por nuk duhen harruar ndryshimet e vërteta dhe zhvillimi 
individual.
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FlETë PUNE16

Pyetësor për nxënësit diversë: një mjet për të ndihmuar 
mësueset për të përcaktuar nivelin e tyre të kuptueshmërisë16

ASPAK SHUMë

Analiza e diversitetit 1 2 3 4

1. Kuptoj rëndësinë e ndikimit të mësueses në atmosferën e 
klasës

2. Kam analizuar qëndrimet e mia në lidhje  me diversitetin

3. Kuptoj se si të analizoj materialet/aktivitetet për të 
siguruar	se	janë	reflektuar	ndryshimet	e	fëmijëve

4. Zbatoj strategji që përputhen me stilet e të mësuarit dhe 
nevojat e fëmijëve në klasën time

5. Zbatoj teknika efektive për të dhënë udhëzime për t’u 
përputhur me nevojat e fëmijëve që jetojnë në varfëri

6.	 Zbatoj	strategji	për	të	identifikuar	stilet	e	preferuara	të	të	
mësuarit për fëmijët e klasës sime. 

7. Kuptoj rëndësinë e aktiviteteve të ndryshme për të 
përmbushur nevojat e një populate fëmijësh të ndryshëm.

8. Kuptoj karakteristikat dhe nevojat e grupeve të ndryshme 
sociale dhe ekonomike në klasën time.

Analiza e paragjykimeve

9. Kuptoj rëndësinë e paragjykimeve gjuhësore në procesin e 
mësimnxënies/të mësuarit dhe mënyrat për ta shmangur

10. Kuptoj rëndësinë e stereotipeve në procesin e mësim-
dhënies/mësimnxënies dhe mënyrave për ta shmangur

11. Kuptoj ndikimin e përjashtimit në procesit e të mësuarit 
dhe mësimdhënies dhe mënyrave për ta shmangur

12. Kuptoj ndikimin e të mos qenit realist në procesin e 
mësimnxënies/mësimdhënies dhe mënyrat për ta shmangur

13. Kuptoj rëndësinë e përzgjedhjes në të mësuar dhe në 
mësimdhënie dhe si ta shmang. 

14. Kuptoj rëndësinë e izolimit në procesin e mësimdhënies/
mësimnxënies

Përmbyllja e hendekut në arritje

15. Përfshij strategji që nxisin ndërtimin e marrëdhënieve

16. Zbatoj strategji që rrisin reziliencën tek fëmijët e klasës 
sime

17. Ofroj informacion të saktë përmes diskutimeve të drejt- 
përdrejta për grupet kulturore, etnike, racore dhe ndry-
shime të tjera kulturore

16 Pyetësori është përshtatur nga Manuali i Trajnimit i Donna Walker Tileston, Thousand 
Oaks, CA: Corwin Press, (2005). What Every Teacher Should Know About Diverse Learners.
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18. Kuptoj se si të zbatoj strategji për të aksesuar njohuritë e 
mëparshme

19. Zbatoj strategji për të përmbushur nevojat e fëmijëve që 
flasin	dhe	një	gjuhë	tjetër

20. Zbatoj strategji që do i ndihmojnë fëmijët të jenë të 
suksesshëm edhe kur janë jashtë kopshtit

21. Zbatoj strategji që do i ndihmojnë fëmijët në vendosjen e 
qëllimeve

22. Zbatoj stratregji që tregojnë nivelin tim të të kuptuarit të 
pushtetit të trurit në të mësuar

Figura 1. Pema e tendencave (paragjykimeve). Të drejtat e rezervuara  © 
2005 nga Corwin Press. Training Manual for What Every Teacher should 
know about diverse learners.
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MATERIAl lEXIMI

mjedisi gjithëPërFshirës dhe nxitës

Çfarë është arsimi gjithëpërfshirës?
Arsimi gjithëpërfshirës ka për qëllim të adresojë nevojat e të nxënit të 
Të GjITHë fëmijëve dhe në veçanti përqendrohet në ata fëmijë të cilët 
ndihen  të  përjashtuar. Arsimi gjithëpërfshirës nënkupton që të gjithë 
fëmijët mund të mësojnë bashkë duke pasur qasje në të gjitha aspektet 
e edukimit dhe të pjesëmarrjes aktive në zhvillim.

Roli dhe kuptimi i gjithëpërfshirjes
Gjithëpërfshirja në kuptimin më të gjerë nënkupton marrjen parasysh 
të çdo rrethane, e cila e pengon aksesin në arsim cilësor me format e 
tij të ndryshme:

· Fëmijët vajza
· Fëmijët nga familjet e varfëra/me gjendje ekonomike jo të 

favorshme
· Fëmijët nga zonat e rurale/të largëta
· Fëmijët e komuniteteve pakicë
· Të kthyerit dhe fëmijët nga diaspora
· Fëmijët me nevoja të veçanta arsimore:

•	 Fëmijët	 me	 aftësi	 të	 kufizuara	 (fizike,	 vizuale,	 në	 të	 dëgjuar,	
intelektuale, zhvillimore)

•	 Fëmijët me vështirësi sociale, emocionale dhe në sjellje
•	 Fëmijët që vuajnë nga sëmundja ose trauma
•	 Fëmijët me vështirësi në të nxënë
•	 Fëmijët e talentuar dhe me prirje të veçanta

Gjithëpërfshirja është:
· Qasje e cila mbështet të drejtat e njeriut;
· E kundërta e diskriminimit dhe mund të “ngrohë” atmosferën 

në institucionin parashkollor, duke e shndërruar atë në një 
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vend mirëpritës për të gjithë fëmijët;
· Grup strategjish për përfshirjen e të gjithë fëmijëve/grupeve;

Të rriturit dhe mësueset duhet të:
•	 Krijojnë	sfida	të	përshtatshme	për	të	nxënit	për	të	gjithë	fëmijët,
•	 Të përgjigjen në nevojat e ndryshme të të nxënit të fëmijëve,
•	 Tejkalojnë pengesat e mundshme për të nxënit e individëve të 

veçantë dhe të grupeve të veçanta të fëmijëve dhe për vlerësimin 
e tyre.

Mësimdhënia e diferencuar dhe të nxënit e diferencuar paraqesin 
një metodë të përfshirjes së të gjitha grupeve vulnerable dhe qasjen 
kryesore për përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore. 
Diferencimi paraqet përqasjen ndaj mësimdhënies me të cilën sigurohet 
që të gjithë fëmijët mësojnë mirë, përkundër dallimeve të shumta që  
kanë mes tyre. Diferencimi arrihet me strategji, e jo me rezultate në të 
nxënit, prandaj duhet të përqendrohemi pikërisht në to.

Si mund ta krijojnë mësueset diferencimin në klasat e tyre?
Këtë mund ta bëjnë në tri mënyra:

· Diferencimi për nga rezultatet, ku të gjithë fëmijëve u jepet detyra 
e njëjtë, ndërsa diferencimi bëhet në bazë të përgjigjeve të tyre.

· Diferencimi për nga detyrat, ku	fëmijëve	u	jepen	detyra	specifike	
në varësi të aftësive që kanë. Detyrat mund të diferencohen 
për nga niveli i vështirësisë, sasia e strukturës, ose sasia e 
udhëzimeve që u janë dhënë, ose me anë të kombinimit të 
këtyre tre faktorëve.

· Diferencimi për nga përpjekja e mësueses, ku duhet bërë 
përshtatja e nivelit të ndërhyrjes së mësueses.

Përparësitë e diferencimit me anë të detyrës qëndrojnë në 
mundësinë për t’i përshtatur aktivitetet me aftësitë e fëmijëve, në 
mënyrë që të gjitha nivelet e aftësive të rezultojnë me sukses. Ndërsa, 
mangësia	e	tij	është	që	kërkon	shumë	planifikim.	Përveç	kësaj,	mësueset	
duhet t’i njohin mirë fëmijët dhe aftësitë e tyre dhe duhet t’ua kenë 
shpjeguar pse secili ka detyra të ndryshme. është me rëndësi të 
theksohet fjala diferencë dhe të shmanget përdorimi i nocioneve më i 
lehtë/i	vështirë,	më	i	thjesht	/sfidues,	më	i	mirë-më	i	keq,	më	shumë-më	
pak, dhe/ose të ngjashme.
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Diferencimi më anë të përpjekjes së mësueses më së miri 
mundësohet dukë bërë pyetje të hapura, të cilat NUK nënkuptojnë 
përgjigje të pritura, por promovojnë diskutimin dhe debatin. Kjo qasje 
i mundëson të gjithë fëmijëve të përjetojnë arritje pozitive dhe të 
tregojnë arritjen në nivelin e tyre më të lartë.

Mbështetja e të gjithë fëmijëve për të marrë pjesë në mënyrë 
aktive në komunitetet e tyre kërkon që ata të kenë një fëmijëri të 
hershme cilësore. Programet gjithëpërfshirëse të fëmijërisë së hershme 
me cilësi të lartë kanë tre komponentë kyç: 1. ato janë të aksesueshme 
për të gjithë fëmijët dhe familjet e tyre 2. ato janë të hartuara dhe 
projektuara në përputhje me nevojat unike të çdo fëmije dhe 3. 
përfshijnë një vlerësim të vazhdueshëm të programeve për të siguruar 
një pjesëmarrje të plotë.

Në programet e përkujdesit të fëmijërisë së hershme të gjithë 
fëmijët kanë mundësi të zhvillojnë aftësitë e tyre gjuhësore, sociale, 
fizike,	emocionale	dhe	njohëse.	Gjithëpërfshirja në fëmijërinë e hershme 
nuk është vetëm vendosja e fëmijës në një program të caktuar, por është 
pjesëmarrja aktive në ndërveprimet sociale si dhe zhvillimin e aftësive dhe 
shprehive të fëmijëve. 

Komponentët kyç për mjedisin gjithëpërfshirës17

Aksesi. Në mënyrë që një institucion të ofrojë akses për të gjithë 
fëmijët duhet të ketë: 

- Politika që promovojnë gjithëpërfshirjen
- Një lider/udhëheqës që mbështet gjithëpërfshirjen dhe
- Staf që beson në gjithëpërfshirjen

Marrëdhëniet mes shërbimeve dhe profesionistëve duhet të jenë 
të koordinuara dhe bashkëpunuese. Sektorët e ofrimit të shërbimeve 
janë: i shëndetësisë, i arsimit, i shërbimeve sociale dhe i shërbimeve 
të përkujdesjes. Këto ekipe profesionistësh mbështesin vlerësimin, 
planifikimin,	projektimin	e	përshtatjeve	dhe	ndryshimeve	dhe	vlerësimin.		
Një shembull mund të jetë një mjek familjeje, i cili bashkëpunon me 
kopshtin për një fëmijë që ka problem në ndërveprime sociale dhe ai e 
ka ndjekur që kur ishte i/e vogël. 

Projektimi dhe zbatimi. Një mjedis është gjithëpërfshirës kur:
- Programi që zbaton është hartuar që të përmbushë nevojat e 
të gjithë fëmijëve dhe familjeve (program universal) 

17 Underwood, K. (2013). Everyone is welcome: inclusive early childhood education and 
care. Queen’s printer for Ontario.
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-	 Planifikimi	 është	 i	 individualizuar	 dhe	 është	 i	 qartë	 qëllimi	 i	
pjesëmarrjes 
- Qëllimet e ndërhyrjeve të hershme për fëmijët janë të përfshira 
në program (diferencimi dhe puna individuale) 

Burimet	fizike	që	janë	të	rëndësishme	për	praktikat	gjithëpërfshirëse	
përmbajnë një mjedis gjithëpërfshirës që ofron materiale të adaptuara, 
pajisje të posaçme etj. Për shembull, mjediset që janë të projektuara 
për të ofruar zona të qeta dhe aktive janë të mira për fëmijët me 
nevoja të caktuara shqirose dhe të vëmendjes. Gjithashtu, mjediset dhe 
programet gjithëpërfshirëse janë ato që respektojnë ritmin e natyrshëm 
të zhvillimit të një fëmije si dhe kontekstin familjar.

Në mjediset gjithëpërfshirëse zakonisht çdo fëmijë ka një 
dosje personale, në të cilën gjenden të gjitha aktivitetet dhe rutinat 
në programin e vetë, të para dhe nga perspektiva e fëmijës. Këto 
informacione mund të ndahen dhe me profesionistë të tjerë me lejen 
e familjes. Qëllimi i mbajtjes së dosjes nuk duhet të jetë medoemos 
zhvillimi i quajtur “normal” i fëmijës, sesa pjesëmarrja e të gjithë 
fëmijëve. Në terma praktikë, kjo do të thotë se fëmija duhet të ketë 
mundësi	të	jetë	fizikisht	aktiv/e,	të	argëtohet	dhe	të	bëjë	shoqëri18.

Monitorimi dhe vlerësimi. Fëmijët dhe familjet vazhdojnë të jenë të 
përfshirë kur: 

- Profesionistët përgjigjen në ndryshimet zhvillimore të fëmijëve 
dhe në ndryshimet në jetën e familjes; 

-	 Mjediset	dhe	programet	përkatëse	janë	fleksible,	të	përgjegjshme	
dhe	të	përdorin	informacione	të	rifreskuara	për	të	planifikuar	
dhe për të marrë vendime 

- Ka një tranzicion të mirë nga fëmijëria e hershme në shkollë. 

Për rrjedhojë, programet e fëmijërisë së hershme kanë nevojë të 
monitorojnë ndryshimet në nevojat e fëmijëve, të familjeve të tyre dhe 
të komuniteteve si dhe të monitorojnë informacionet e reja. Njohja 
e zhvillimit individual të fëmijëve përmes vëzhgimit jo – formal dhe 
aktiviteteve më formale vlerësuese (të realizuara nga profesionisti i 
përshtatshëm) në përputhje me vlerësimet mjedisore dhe aktivitetet e 
tjera të një programi janë kritike për arsimin gjithëpërfshirës dhe nxitës 
në fëmijërinë e hershme. 

18 Rosenbaum, P. & Gorter, J.W. (2011). The ‘F-words’ in childhood disability: I swear this  is 
how we should think! Child: care, health, and development, 38 (4), 457-463
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Cilat janë karakteristikat 
e arsimit holistik dhe gjithëpërfshirës? 

Një arsim gjithëpërfshirës për të gjithë fëmijët është ai që  i ofron 
secilit: 

“mundësitë për të marrë shërbime efektive edukative, me 
shërbimet dhe materialet e tjera mbështetëse të nevojshme, në klasa 
në përshtatje me moshën, në mënyrë që të përgatiten për të pasur jetë 
productive dhe për të qenë anëtarë të plotë të shoqërisë” 

Tre parimet bazë të fëmijërisë së hershme që mund të përdoren 
në mënyrë kolektive për të patur programe dhe shërbime cilësore të 
fëmijërisë së hershme janë: aksesi, pjesëmarrja dhe mbështetja.  Që të 
treja janë të nevojshme për të siguruar se nevojat dhe prioritetet e të 
gjithë fëmijëve dhe familjeve të tyre përmbushen. 

VlERËSIMI I MJEDISIT TË KOPSHTIT 
PËR PRAKTIKAT GJITHËPËRFSHIRËSE

(Melinda Raab & Carl Dunst, 1997)
lista e mëposhtme është përshtatur për të vlerësuar cilësinë  e programit dhe 
të mjedisit gjithëpërfshirës në institucionet e arsimit parashkollor 

Filozofia dhe themelet e programit  – Programet  me cilësi të lartë:
□		 Udhëhiqen	nga	një	filozofi	e	përshkuar	qartë;
□		 Kanë	qëllime	dhe	objektiva	të	shkruara	
□		 Promovojnë	partneritetin	me	prindërit		

Menaxhimi dhe trajnimi  – Në programet me cilësi të lartë drejtuesi: 
□		 Komunikon	pritshmëritë	tek	stafi	
□		 Viziton	klasat	rregullisht	dhe	monitoron	performancën	e	stafit	
□		 Ofron	mbështetje	të	vazhdueshme	dhe	feedback
□		 Rregullon	trajnimet	e	vazhdueshme	për	stafin

Organizimi i mjedisit fizik  – Programet me cilësi të lartë:
□		 Kanë	klasa	të	hapura	të	ndara	qartë	në	fusha	të	të	mësuarit	
□		 Kanë	pajisje	dhe	mobilje	të	përshtatshme	dhe	në	madhësinë	e	fëmijëve	
□		 Përzgjedhja	 e	materialeve	 është	 e	mjaftueshme,	 e	 aksesueshme	 nga	

fëmijët dhe e përshtatshme me zhvillimin e tyre 
Stafi  – Në programet  me cilësi të lartë:
□		 Orari	dhe	përgjegjësitë	e	stafit	janë	të	përcaktara	dhe	të	zbatuara	
□		 Stafi	përgatitet	më	përpara	për	aktivitetet
□		 Stafi	ka	kohë	të	planifikojë	dhe	të	ndajë	informacion		

Përmbajtja instruktive  – Në programet me cilësi të lartë:
□		 Shprehitë	 funksionale	 targetohen	 për	 t’i	 mësuar	 me	 udhëzimet	

përkatëse 
□		 Udhëzimet	ofrohen	natyrshëm	brenda	rutinës	së	klasës	
□		 Aktivitetet	e	të	mësuarit	janë	të	përshtatshme	nga	ana	zhvillimore	
□		 Ka	alternative	për	aktivitete	të	ndryshme	dhe	të	shumta	që	planifikohen	

për një ditë 
□		 Fëmijët	nuk	presin	që	aktivitetet	 të	fillojnë	ose	 të	mbarojnë:	ka	një	

tranzicion të natyrshëm



Roli i mësuesve në mbështetje të punës individuale për zhvillimin tërësor sipas grupmoshave

32

Teknikat e dhënies së udhëzimeve – Në programet me cilësi të lartë:
□		 Stafi	reagon	pozitivisht	ndaj	sjelljeve	të	iniciuara	nga	fëmijët;
□		 Stafi	përdor	strategji	të	përshtatshme	për	të	lehtësuar	praktikën	dhe	

të mësuarit  
□		 Stafi	ofron	vëmendje	të	individualizuar	gjatë	aktiviteteve		
□		 Procedurat	për	menaxhimin	e	sjelljes	janë	të	planifikuara	dhe	përdoren	

në mënyrë të qendrueshme 
Vlerësimi i programit – Në programet me cilësi të lartë: 
□		 Programi	 ka	 një	 plan	 të	 shkruar	 për	 monitorimin	 e	 qëllimeve	 dhe	

objektivave;
□		 Vlerësimi	bëhet	rregullistht	
□		 Të	dhënat	përdoren	për të marrë vendime për përmirësimin 

Aksesi i referohet ofrimit të një rangu të gjerë të mundësive për të 
mësuar, aktiviteteve, rrethanave dhe mjediseve. Pjesëmarrja i referohet 
ofrimit të pajisjeve dhe materialeve mbështetëse të nevojshme për disa 
fëmijë, në mënyrë që të munden të marrin pjesë në aktivitetet mësimore 
me bashkëmoshatarët dhe të rriturit. Mbështetja i referohet krijimit 
të një infrastrukture mbështetëse, e cila mbështet ofrimin e shërbimeve 
tërësore për fëmijët dhe familjet. 

Cilësitë dhe veçantitë e edukimit tërësor
Një autor tjetër i njohur në fushën e edukimit holistik, Ron Miller 
(2008)19,		e	përkufizon	si	më	poshtë:	Edukimi holistik është një përpjekje për 
të kultivuar zhvillimin e njeriut në tërësi si qenie njerëzore. Edukimi tradicional 
e shikonte fëmijën si një marrës pasiv të informacionit dhe rregullave, 
ose në rastin më të mirë, një procesues informacioni që i përngjasonte 
kompjuterit. Përqasja holistike njeh faktin se një fëmijë që rritet për t’u 
bërë një njeri i plotë duhettë zhvillojë jo vetëm aftësitë intelektuale, por 
edhe	 ato	 fizike,	 psikologjike,	 emocionale,	 ndërpersonale,	 morale	 dhe	
shpirtërore. Fëmija nuk është  një punonjës në trajnim, por një qenie e 
ndjeshme që ka forca jetësore dhe ndikohet nga mjedisi i jashtëm. 

Miller	identifikoi	katër	cilësi	që	karakterizojnë	edukimin	holistik:		
1. Inkurajon të mësuarit përmes përvojës. Ka më shumë diskutim, pyetje 

dhe eksperimentim; ka më shumë angazhim aktiv në një mjedis 
holistik të të mësuarit dhe një mungesë e testimeve/vlerësimeve, 
etiketimeve dhe krahasimeve. I mësuari është proces i rëndësishëm 
për fëmijët, lidhet me jetën e tyre.

2. Krijimi i marrëdhënieve personale konsiderohet po aq i rëndësishëm 
sa dhe arritjet në të mësuar. Këto mjedise të të mësuarit përpiqen 

19 Kochhar – Bryant, C.A. dhe Heishman, A. (2010). Effective collaboration for educating the 
whole child. Sage publications
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të nxisin sensin e komunitetit dhe të përkatësisë, si dhe cilësitë e 
sigurisë, respektit, përkujdesjes për të tjerët dhe dashurisë. 

3. Theksi vihet dhe në botën e brendshme të fëmijëve; domethënë ka 
interes dhe për ndjenjat e tyre, aspiratat, idetë dhe pyetjet që çdo fëmijë 
sjell në procesin e të mësuearit. Edukimi nuk është më një transmetim 
informacioni, por një udhëtim vajtje – ardhje në botën e jashtme. 

4. Edukimi holistik shpreh ndërgjegjen “ekologjike”. Njeh faktin se 
çdo gjë në botë ekziston në një kontekst të caktuar; në lidhje 
me komunitetet gjithëpërfshirëse. Kjo përfshin një respekt për 
natyrën. është një perspektivë që pranon dhe përqafon diversitetin, 
si natyror ashtu dhe kulturor.  

O’Hara (2006)20shpjegon se qëllimet dhe praktikat aktuale edukative 
nuk janë gjithmonë të mjaftueshme për të kuptuar ndërlikueshmërinë 
e	botës	sonë;	nuk	përballen	me	pasigurinë,	fleksibilitetin,	krijimtarinë,	të	
kuptuarit dhe mençurinë e fëmijëve të shekullit të 21 – të.  Në tabelat 
e mëposhtme mund të shihen dallimet mes një klase tradicionale dhe 
një nxitëse dhe tërësore në raport me përmbajtjen e programit, rolin e 
mësuesit dhe përfshirjen e prindërve.
21

PËRMBAJTJA E PROGRAMIT21

Klasa tradicionale Klasa gjithëpërfshirëse dhe nxitëse
Programi mësimor është prezantuar me
përmbajtje të zgjedhur mësimore.

Përmbajtja mësimore është e integruar 
dhe fëmijët bashkëpunojnë

Programi mësimor është përcaktuar 
dhe zhvilluar nga ekspertët e jashtëm.

Përmbajtja mësimore varet nga dëshirat 
dhe interesat e fëmijëve.

Marrja e vendimeve është me karakter
hierarkik

Vendimet merren në mënyre të përbashkët

Përmbajtja mësimore është dizajnuar në
përkrahje të pritjeve tradicionale të 
lidhura me sjelljen sociale dhe arritjet 
akademike.

Programi mësimor është krijuar ashtu që 
u përshtatet potencialeve individuale të 
fëmijëve dhe krijon marrëdhënie pozitive 
kah të nxënit.

Kultura dhe dallimet e tjera individuale
janë të injoruar dhe prej fëmijëve 
pritet që të adaptohen sipas kulturës 
dominuese.

Programi mësimor i respekton variacionet 
dhe botën multiku-lturore, me qëllim që t’i 
përgatisë nxënësit më mirë për të ardhmen.

Aktivitetet bazohen mbi librin ose
fletoren	e	punës.

Aktivitetet bazohen mbi burime të ndry-
shme informacionesh.

Theksi vihet mbi zotërimin e aftësive
themelore.

Theksi vihet mbi kuptimin e koncepteve
të rëndësishme.

20 Po aty
21 Walsh, K.b., Kiranxhiska, S. dhe llazarevski Gjorgjieva, T. (2009).Krijimi i mjedisit 
per	te	nxenit	per	shekullin	XXI.	Projekti	per	arsimin	fillor.	Libri	Universitar:	Shkup.
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2223

ROlI DHE STRATEGJITË E MËSUESES22

Klasa tradicionale Klasa gjithëpërfshirëse dhe nxitëse

Mësueset janë burim i vetëm informacio-
nesh.

Mësueset janë lehtësuese dhe orientuese
në procesin e të nxënit.

Konsiderohet se mësueset janë njerëz të 
cilët e kanë kryer të nxënit e tyre.

Mësueset shikojnë vetveten si nxënëse
bashkë me fëmijët e tjerë

Mësueset i prezantojnë informacionet e 
tyre	përmes	ligjëratave,	fletoreve	të
punes.

Mësuesët krijojnë situata për të nxënit 
duke i bazuar mbi përvoja të drejtpërdrejta, 
nderveprim social dhe hulumtime.

Teknikat për kontrollim të njohurive, të
cilat i përdorin mësueset, fokusohen mbi 
përgjigje me “e saktë/ e pasaktë” ose 
pyetje të mbyllura.

Mësueset e nxisin të menduarin kritik
tek fëmijët me pyetje të hapura.

Aftësitë janë prezantuar si qëllime të 
cilat duhet të realizohen.

Aftësite janë instrument i të nxënit dhe
janë të lidhura me përmbajtjen

Mësueset janë përgjegjëse për sjelljen
në klasë dhe janë ato që kanë autoritet.

Mësueset dhe fëmijët bashkë
përcaktojnë rregulla për sjellje me të
cilën theksohet përgjegjësia personale.

Mësueset zakonisht u japin fëmijëve 
informacione.

Mësueset sillen në mënyrë intndërvepru-
ese, duke marrë rol ndërmjetësuesi.

Fëmijët më shpesh punojnë vet. Fëmijët punojnë në cift ose grupe të
vogla.

PJESËMARRJA E FAMIlJES23

Klasa tradicionale Klasa gjithëpërfshirëse dhe nxitëse

Prindërit konsiderohen si të huaj në klasë 
dhe ata ndiejnë që nuk janë të mirëpritur.

Prindërit konsiderohen si mësues të
parë të fëmijëve edhe si partnerë.

Komunikimi me familjen zakonisht
realizohet në rast të problemeve.

Komunikimi	me	familjen	fillon	që	ditën	e	
parë dhe fokusohet mbi përcaktimin dhe 
planifikimin	 e	 qëllimeve	 të	 përbashkëta	
për secilin fëmijë.

Prindërit mund ta vizitojnë shkollën vetëm 
në ditët paraprakisht të përcaktuara.

Prindërit gjithmonë janë të mirëpritur
në kopsht.

Përfshirja e prindërve në detyrat 
reduktohet vetëm në kontrollim te tyre 
në shtëpi

Prindërit konsiderohen si burime 
informacionesh të cilat mund të 
shfrytëzohen për kryerjen e detyrave.

bashkësia dhe komuniteti konsiderohen 
si organ i ndarë nga kopshti.

bashkësia dhe komuniteti është burim i 
rëndësishëm informacionesh në procesin 
mësimor.

22 Po aty 
23 Walsh, K.b., Kiranxhiska, S. dhe llazarevski Gjorgjieva, T. (2009). Krijimi i mjedisit 
per	te	nxenit	per	shekullin	XXI.	Projekti	per	arsimin	fillor.	Libri	Universitar:	Shkup.
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USHTRIM

mjedisi gjithëPërFshirës në gruPin tim 

Qëllimet

· Nxitja e të menduarit mjedisin gjithëpërfshirës në grupin aktual 
të mësueseve 

· Krahasimi i aktiviteteve aktuale me ato gjithëpërfshirëse dhe 
projektimi i disa të tjerave me përqasje tërësore. 

Koha
40  minuta

Metoda
Punë në grup.

Hapat
· Ndajini pjesëmarrësit në grupe prej jo më shumë se 5 anëtarësh.
· Pjesëmarrësit diskutojnë në grupe se çfarë ndryshimesh duhet 

të bëjnë në klasat  tyre  aktuale për t’i bërë më holistike
· Më pas pjesëmarrësit projektojnë/krijojnë aktivitete që mund 

të bëni me fëmijët për t’i nxitur më shumë
· Secili grup prezanton çështjet e diskutuara duke dhënë shembuj 

të mënyrave se si i mësojnë fëmijët tani për diçka dhe çfare 
mund të bëhet ndryshe)

Mjete pune

Flipçarte, markera, stilolapsa.
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MATERIAl lEXIMI

rëndësia e bashkëPunimit Prind – mësuese dhe 
ndikimi i tij në gjithëPërFshirjen

Epstein et al.  (1996)24 kanë propozuar një kuadër të përfshirjes 
prindërore që përmban gjashtë tipe aktivitetesh që lidhin familjet, 
kopshtet dhe komunitetet:

Prindërimi: familjet janë për të ofruar kujdes për shëndetin dhe 
sigurinë e fëmijëve të tyre, për tëkrijuar një mjedis në shtëpi që inkurajon 
të mësuarin dhe sjelljen e mirë në mjedisin e kopshtit; kopshtet duhet 
të ofrojnë informacione për të ndihmuar prindërit të kuptojnë dhe të 
nxisin zhvillimin e fëmijëve të tyre;

Komunikimi: institucionet e arsimit parashkollor duhet të jenë 
përgjegjës për të ofruar informacion në lidhje me ecurinë e fëmijës; 
mjetet e komunikimit që përdorin duhet të jenë të përshtatshme 
për	 prindërit	 për	 specifikat	 e	 tyre,	 ndërsa	 ky	 proces	 duhet	 	 të	 jetë	
dydrejtimsh; 

Vullnetarizmi: prindërit mund të kontribuojnë shumë në mjedisin 
dhe	 funksionin	 e	 kopshtit;	 kopshtet	 dhe	 çerdhet	mund	 të	 përfitojnë	
shumë	 nga	 ky	 proces	 duke	 ofruar	 orare	 fleksible	 për	 prindërit	 –	
vullnetarë, në mënyrë që të marrin pjesë sa më shumë prej tyre, dhe 
duke punuar për të përputhur talentet dhe interest e prindërve për 
nevojat e fëmijëve dhe mësueseve. 

Të mësuarit në shtëpi: prindërit mund të ndihmojnë fëmijët e tyre 
për “detyrat” që kanë për kopshtin, ose mund të përsërisin disa nga 
mësimet që të kuptohen më mirë nga fëmijët. Kjo mund të ndodh me 
udhëzimet përkatëse nga mësueset; 

Vendim - marrja: kopshtet mund t’i japin prindërve role të 
rëndësishëm në institucion dhe në procesin e vendimmarrjes; kjo 
mundësi duhet të jetë e hapur për të gjithë prindërit dhe njerëzit e një 
komuniteti, jo vetëm për ata që kanë më shumë kohë dhe energji për 
t’u marrë me këtë angazhim. 

24 Petrovic, M. (2009). literature review: Family – school partnership models. E marrë 
nga http://www.see-educoop.net/aeiq/documents/v02%20The%20effects%20of%20
parent%20involvement%20in%20schools.pdf e aksesuar ne Shtator 2014
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Bashkëpunimi me komunitetin: kopshtet duhet të koordinojnë punën e 
tyre dhe me burimet e komunitetit, të bizneseve dhe grupeve të tjera 
për të fuqizuar programet e tyre, praktikat në familje dhe të mësuarit 
dhe zhvillimit; kopshtet mund të ndihmojnë prindërit për të pasur më 
shumë akses në shërbimet mbështetëse nga institucione të tjera, si 
shëndetësore, ngjarje kulturore dhe programe pas shkolle. 

Bashkëpunimi prindër – mësuese është një kusht i 
domosdoshëm gjatë procesit të rritjes, edukimit të fëmijëve.

A.  Prindërit kanë nevojë të ndiejnë mbështetjen e mësueseve; ata 
duhet të informohen mbi gjithçka që lidhet me fëmijen

b.  Mësueset duhet t’u përgjigjen nevojave të prindërve për të qenë të 
informuar lidhur me çdo gjë që ka të bëjë me fëmijën e tyre.

C.  Prindërit duhet të dëgjohen me shumë kujdes dhe vëmendje, pasi 
ata e njohin fëmijën e tyre më mirë se kushdo tjetër dhe përbëjnë 
një burim të çmuar informacioni. 

D.  Prania dhe pjesëmarrja e prindërve në aktivitetet mësimore duhet 
nxitur dhe inkurajuar. 

E.  Mësueset duhet të diskutojnë me prindërit për shumëllojshmërinë 
e aktiviteteve që fëmija duhet të kryejë në familje.

F.  Prindërit, në ditë të caktuara, mund të vijnë më herët në kopsht 
për të parë se si fëmijët e tyre përfshihen në aktivitete, se si ata 
zbatojnë rregullat , se si luajnë dhe perfshihen ne aktivitete

G.  Prindërit nuk duhet të jenë shumë kërkues, qortues e korrigjues 
ndaj fëmijëve. 

H.  Mësueset duhet t’u tregojnë prindërve se çfarë kanë bërë fëmijët 
e tyre, se cili është progresi i tyre dhe vështirësitë me të cilat ata 
ndeshen.

Pjesëmarrja e prindërve në aktivitete praktike 

•		 Prindërit	dhe	mësueset	duhet	të	ndajnë	me	njëri-tjetrin	çdo	etapë	
të rritjes, zhvillimit, edukimit dhe ndërhyrjeve tek fëmijët. 

•		 Mësueset	 duhet	 t’u	 përcjellin	 prindërve	 qetësinë,	 besimin	 dhe	
sigurinë se fëmijët e tyre janë në duar të sigurta. 

•		 Ndërmjet	 familjes	 dhe	 institucionit	 arsimor	 nuk	 duhet	 të	 ketë	
korniza, duhet të ketë aftësi të mira dialogu dhe mirëkuptim 
reciprok. 

•		 Prindërit	 ndonjëherë	 shfaqin	 qëndrime	 tepër	 mbrojtëse	 ndaj	
fëmijëve, duke i penguar ata të krijojnë disa eksperienca të 
domosdoshme për të zhvilluar aftësitë e tyre. 
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•		 Shpesh,	prindërit	i	projektojnë	në	mënyrë	subjektive	fëmijët	e	tyre.	
•		 Është	e	nevojshme	që,	brenda	kopshtit,	prindërve	t’u	krijohet	një	

mjedis	ku	ata	të	mund	të	flasin	për	të	gjitha	shqetësimet,	nevojat,	
problemet dhe dëshirat që kanë lidhur me fëmijët e tyre. Ata duhet 
të ndajnë me njëri-tjetrin përjetimet dhe eksperiencat e të mësojnë 
nga përvoja dhe praktika të suksesshme. 

•		 Prindërit	duhet	 të	përfshihen	fillimisht	në	aktivitete	me	karakter	
social-edukativ si p.sh. ekskursione, shëtitje, ekspozita pikture, vajtje 
në cirk, në kinema etj. 

•		 Më	pas,	prindërit	duhet	të	përfshihen	në	jetën	e	kopshtit	si	asistentë:	
të marrin pjesë në aktivitete mësimore; të vëzhgojnë se ç’ndodh 
brenda klasës; të vëzhgojnë mënyrat se si fëmija përfshihet, si i merr 
dhe si i zbaton instruksionet. 

•		 Prindërit	mund	të	ndahen	në	grupe	për	t’i	shërbyer	më	mirë	fëmijës	
dhe për të bashkëpunuar më nga afër me mësueset. 

•		 Familja	 dhe	 kopshti	 nuk	 mund	 të	 realizojnë	 misionin	 e	 tyre	 pa	
siguruar një bashkëpunim të plotë e të suksesshëm me njëri-tjetrin. 

•		 Por,	prindërit	duhet	 të	përfshihen	edhe	në	vendimmarrje	brenda	
institucionit parashkollor, për çdo vendim apo proces që lidhet në 
mënyrë direkte apo indirekte me fëmijët e tyre.

bashkëpunimi i kopshtit me familjen kontribuon në zhvillimin më të 
mirë të fëmijës. është shumë e rëndësishme për fëmijën të shikojë dhe 
të ndjejë se  kopshti dhe shtëpia kanë  marrëdhënie harmonike. Në 
këtë mënyrë ndihet më i sigurtë, gjë e cila jep rezultate më të mira në 
zhvillimin e tij. Prindërit janë personat më të rëndësishëm në jetën e 
një fëmije, prandaj dhe pjesëmarrja e tyre në proçedurën mësimore të 
fëmijës është e domosdoshme. 
 25

Ndryshimet mes përqasjes tradicionale 
dhe asaj të bashkëpunimit prind – mësuese25

Përqasja e bashkëpunimit Përqasja tradicionale 

Përkushtim i qartë për të 
punuar së bashku që të nxitet 
performance e fëmijës

Theksi vihet në rolin e kopshtit për të 
nxitur të mësuarin

Komunikim i shpeshtë nga të dyja 
palët

Komunikimi iniciohet vetëm nga kopshti, 
nuk është i shpeshtë dhe lidhet më shumë 
me zgjidhjen e problemeve

25  Walsh, K.b., Kiranxhiska, S. dhe llazarevski Gjorgjieva, T. (2009).Krijimi i mjedisit per 
te	nxenit	per	shekullin	XXI.	Projekti	per	arsimin	fillor.	Libri	Universitar:	Shkup.
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Njeh dhe respekton ndryshimet 
kulturore, si dhe rëndësinë që 
kanë në krijimin e një mjedisi 
gjithëpërfshirës, nxitës dhe pozitiv

“një model për të gjithë” = ndryshimet 
kulturore	 janë	 sfida	 që	 duhet	 të	
kapërcehen

Njohja dhe respekt për rëndësinë 
e perspektivave të ndryshme

Ndryshimet shihen si barriera

Rolet janë të qarta, reciproke dhe 
mbështetëse

Rolet e ndara që distancojnë palët

Qëllimet për fëmijët përcaktohen 
dhe ndahen bashkërisht

Qëllimet për fëmijët përcaktohen nga 
kopshti/çerdhja, ndonjëherë ndahet 
informacioni me prindërit

Planet bashkë – krijohen, me role 
të përcaktuara të pjesëmarrësve

Planet edukatIve përgatiten dhe realizohen 
vetëm nga mësueset

26

Përkufizimi i karakteristikave të bashkëpunimit kopsht - familje26

Karakteristikat Treguesit kyç

Marrëdhëniet 
mes aktorëve janë 
bashkëpunuese, të 
ndërvarura dhe të 
balancuara

Njerëzit e përfshirë në proces punojnë bashkë si anëtarë të 
barabartë,	ndajnë	 informacionin	për	 identifikimin	e	qëllimeve	
dhe zgjidhjeve të problemeve dhe kanë marrëdhënie besimi;
Rolet janë plotësuse – çdo aktor ka një kontribut unik që 
është reciprokisht i dobishëm
Të gjithë kanë mundësi të barabarta për marrjen e vendimeve

Përgjegjësitë për 
edukimin dhe 
socializimin e 
fëmijëve ndahen 
mes aktorëve

burimet, pushteti dhe përgjegjësitë ndahen 
Qëllimet përcaktohen bashkë 
Arritjet që arrihen në partneritet janë më të larta se sa ato të 
arritura nëse individët do punonin veçmas

Ruajtja e një 
marrëdhënieje 
të mirë është 
prioritet

Nëse nuk krijohen marrëdhënie të mira atëherë mund të mos 
arrihet partneriteti i suksesshëm
Nevojat personale lihen mënjanë për t’i kushtuar më shumë 
rëndësi nevojave të bashkëpunimit
Për të qenë të suksesshëm duhet që të gjithë të kenë një 
qëndrim pozitiv nda njëri tjetrit
Të gjithë besojnë se partneriteti dhe rezultatet e pritshme janë 
të vlefshme për shpenzimin e kohës dhe energjisë për ruajtjen 
e saj. 

Shërbimet janë 
fleksible,	të	
përgjegjshme dhe 
proaktive 

Kontekstet unike familje – institucion përcaktojnë formën që 
merr marrëdhënia 

26  Walsh, K.b., Kiranxhiska, S. dhe llazarevski Gjorgjieva, T. (2009).Krijimi i mjedisit per 
te	nxenit	per	shekullin	XXI.	Projekti	per	arsimin	fillor.	Libri	Universitar:	Shkup.
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Ndryshimet në 
perspektiva shihen 
si fuqi 

 Një rang me përvoja të ndryshme, aftësi dhe këndvështrime 
merren parasysh për të përcaktuar zgjidhjen e problemeve;

 Njohuri, burime, talente dhe ekspertiza unike sillen nga 
prindërit dhe mësueset për të rritur rezultatet potenciale 
të fëmijëve 

Ka një angazhim 
për kompetencë 
kulturore 

 Vlerat dhe traditat kulturore të familjes dhe të institucionit 
respektohen. 

Shërbimet që janë të ndjeshme ndaj kulturave dhe traditave 
të ndryshme të institucioneve dhe familjeve ka më shumë 
mundësi që të jenë efektive  

Theksi vihet në 
rezultatet dhe në 
arritjen e qëllimeve 

 bashkëpunimet kanë qëllime të mirë – përcaktuara dhe 
progresi monitorohet përmes vendimmarrjes së bazuar në 
të dhëna. 

  Programet nuk ofrohen vetëm ngaqë janë të disponueshme; 
atyre i kushtohet vëmendje e veçantë në mënyrë që të 
përputhen me prioritetet e bashkëpunimit

Kopshti me në qendër fëmijën
Për të krijuar një kopsht me në qendër fëmijën mendohet se është 
e rëndësishme të ndahen mundësitë për fëmijët dhe prindërit në një 
perspektivë sistemike. Përmban çështjet në vazhdim:  institucionet 
parashkollore duhet të njohin të drejtën e fëmijëve për të mësuar 
dhe për t’u edukuar si për përkujdesje në një perspektivë holistike; 
të gjithë fëmijët dhe prindërit duhet të kenë mundësi të barabarta; 
prindërit	 dhe	 stafi	 së	 bashku	 duhet	 të	 jenë	 aktivisht	 të	 përfshirë	
në	 projektimin,	 planifikimin	 dhe	 funksionimin	 e	 shërbimeve	 të	
institucioneve	parashkollore	për	përfitimin	afatgjatë	të	fëmijëve	të	tyre	
dhe të komunitetit; shërbimet e arsimit parashkollor duhet të jenë me 
bazë komunitare dhe të ndjeshme ndaj nevojave, qëndrimeve dhe të 
drejtave të vendasve, si ato të punësimti dhe të trajnimit; duhet të ketë 
një koordinim aktiv të shërbimeve të çdo komuniteti, në formën e një 
rrjete. 

Arsimi parashkollor është një sistem kompleks që bazohet në: rolin 
bashkëpunues mes fëmijëve, mësueseve dhe prindërve, të cilët 
konsiderohen si të ndërvarur; rolin e prindërve dhe mësuesve, por 
edhe i fëmijëve është ai i bashkë – ndërtuesit të njohurive; ndërvarësia 
e individit dhe të mësuarit social mendohet si një fuqizim reciprok; roli 
i kulturës është i rëndësishëm për të kuptuar ndërvarësinë27

27 Fabbi, C. (2014). Guidelines for ECDC in Albania. Save the Children
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USHTRIM

tiPet e bashkëPunimit

Qëllimet

· Nxitja e të menduarit për tipet e ndryshme të bashkëpunimit 
· Ndërgjegjësimi për anët pozitive dhe negative të secilit tip. 

Koha
10  minuta

Metoda
Diskutim në grup

Hapat
· Trajneri i bën pjesëmarrësve pyetjet e mëposhtme, pasi ka 

prezantuar materialin e leximit “bashkëpunimi prindër – mësuese”
- Cilin nga këto tipe të pjesëmarrjes e konsideroni si më të 

kënaqshëm dhe pse? (në grupe prej 3 – 5 personash)?
- Për cilin nga këto tipe të pjesëmarrjes do të donit të kishit më 

shumë informacion? (p.sh. Prindërimi: përdorimi i kompjuterit 
nga	fëmijët?	Të	mësuarit	në	shtëpi?).	Përpiquni	të	jeni	specifikë.
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MATERIAlE lEXIMI

komunikimi Prindër – mësuese dhe ndikimi në 
gjithëPërFshirjen dhe mjedisin nxitës

Familjet që janë të përfshira në jetën e fëmijës në kopsht dhe në çdo 
nivel tjetër kanë mundësinë të mësojnë më shumë për fëmijën e tyre, 
si mëson dhe si mund të mbështesin zhvillimin e fëmijës në kopsht 
dhe jashtë tij. Anëtarët e familjes, nga ana tjetër, kanë mundësinë të 
ndajnë informacionin e tyre në mënyrë që mësueset dhe profesionistët 
e tjerë mund të kuptojnë më mirë se çfarë strategjish mund të jenë 
më të suksesshme me fëmijën. Ky shkëmbim informacioni ofron një 
panoramë më të përgjithshme të fëmijës dhe një mënyrë për të ofruar 
informacion dhe shërbime që përmbushin nevojat e të gjithë familjes. 

Familjet që janë më shumë të përfshira në jetën e fëmijës në 
kopsht mësojnë më shumë për mënyrën e funksionimit të kopshtit dhe 
kuptojnë më shumë rreth mundësive dhe opsioneve të disponueshme 
në kopsht, në komunitet dhe në lidhje me aktivitete të tjera. Familjet e 
përfshira në arsimimin deri në gjimnaz, zakonisht janë më mbështetëse 
për fëmijët e tyre dhe kanë më shumë besim tek aftësitë e tyre 
prindërore dhe aftësinë për të ndihmuar fëmijët e tyre për të mësuar. 
Së fundmi, familjet që janë më shumë të përfshira zakonisht i shohin 
mësueset, kopshtin dhe anëtarët e komunitetit më pozitivisht. Nëse ka 
ndryshime	në	mendime	ose	konflikte,	familjet	që	njohin	mësueset	në	
kopsht janë më të gatshme për të diskutuar, për të ndërmjetësuar dhe 
për të bërë thjesht një ankesë në një institucion më të lartë. Morali 
i mësueseve është më i lartë kur prindërit janë të përfshirë, sepse 
përgjithësisht të dyja palët priren të mendojnë më pozitivisht për njëra 
– tjetrën kur njihen dhe kuptojnë vështirësitë e mësimdhënies ose të 
prindërimit. 

Metoda të vlefshme komunikimi 
berger (2000)28 ka përshkruar dy kategori të mëdha të komunikimit 
mes mësueseve dhe familjeve: komunikimin dydrejtimsh dhe atë 
njëdrejtimsh. Komunikimi dydrejtimsh ndodh kur ka ndërveprime mes 

28 berger, E. (2000). Parents as partners in education.Nj: Merrill Publishing Company
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prindërve dhe mësueseve që shkojnë në të dyja drejtimet. Komunikimi 
njëdrejtimsh ndodh kur kopshti informon familjen për diçka.  

Komunikimi dydrejtimsh
Ndërveprimet mes kopshtit dhe familjeve duhet të jenë të 
vazhdueshme. Ndërveprimet më të rëndësishme janë ato që shkojnë 
në të dyja drejtimet – mësueset mësojnë nga prindërit dhe prindërit 
nga mësueset (Galinsky, 1989)29. Këto ndërveprime dy – drejtimshe 
janë të arsyeshme, sepse mësueset dhe prindërit duhet të punojnë së 
bashku për interesin më të madhe të fëmijës. 
Kur përfshihet një komunikim dydrejtimsh në programin e kopshtit, 
është e rëndësishme të mbahet mend se jo të gjithë prindërit mund 
të vijnë në kopsht në kohën e përcaktuar për takimin.  Një nënë ose 
një baba, p.sh., mund të kenë vështirësi për të marrë leje nga puna ose 
mund të mos kenë transport për të bërë një vizitë në mes të ditës. 
është e rëndësishme që takimet prindër – mësuese dhe aktivitetet e 
tjera	të	rëndësishme	të	kenë	fleksibilitet.	Prindërit	kujdesen	për	fëmijët	
e tyre dhe zakonisht duan të marrin pjesë në edukimin e tyre. Ata mbase 
kanë nevojë që IP të akomodojë pak më shumë nevojat e tyre. bërja e 
sondazhit tek prindërit mund të jetë shumë e vlefshme për të marrë 
informacion në lidhje me takimet dhe me llojet e takimeve që i gjykojnë 
si të dobishme. Prania e prindërve është më e lartë kur mësueset i 
dëgjojnë	prindërit	dhe	planifikojnë	ngjarje	sipas	informacionit	të	marrë	
në sondazh. Tipet e ndryshme të komunikimit të dyanshëm që mësueset 
gjejnë ndihmues janë30: 
1. Email/Facebook. Nëse prindërit dhe mësueset kanë akses në një 

kompjuter, e – maili mund të jetë një mënyrë e shpejtë dhe e lehtë 
komunikimi. 

2.  Diskutime në telefon. Kur një mësuese merr në telefon prindërit 
ata automatikisht mendojnë se janë lajme negative. është mirë që 
mësueset të gjejnë kohën për të telefonuar dhe për lajme të mira 
për çdo fëmijë, veçanërisht në muajt e parë në kopsht. 

3. lënia e mesazheve. Prindërit duhet të dinë se mund të marrin 
në telefon dhe të lënë mesazhe për mësuesen e tyre. Ata duhet të 
lënë një afat për marrjen e përgjigjes: p.sh, emergjencë ose jo, për 
ta bërë më të qartë. 

29 Galinsky, E. (1989). From our president. A parent/teacher study: Interesting results. 
Young Children, 45(1): 2-3.
30 Klein, S. dhe Marian Miller,M. In Support of Family-Teacher Partnerships. E marre nga 
http://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_view.aspx?ArticleID=359 
e aksesuar ne Shtator 2014
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4. Vizita personale. Ndonjëherë është ndihmuese nëse i bëhet 
një vizitë familjes në shtëpi. Megjithatë, është e rëndësishme që t’i 
thuhet familjeve qëllim i vizitës. Për ata prindër që nuk duan të kenë 
mësuesen në shtëpinë e tyre mund të propozoni mjedise të tjera 
për këto vizita si p.sh. një park lodrash, një kafe, shtëpia e gjyshërve 
etj.

5. Vizita në grup. bërja e vizitave në shtëpi ose në punë i jep 
përshtypjen prindërve se njohja e familjeve është e rëndësishme 
për mësuesen, kopshtin dhe fëmijët e tjerë. Përpjekja e vizitës 
zakonisht shpërblehet me ndjenja pozitive për kopshtin dhe ndjenja 
pozitive tek fëmija për familjen e tij/saj.

6. Mundësi për anëtarët e familjes që të jenë pjesë e klasës. 
Vullnetarët dhe vizitorët në klasë ndërtojnë një sens komuniteti. 
Kur praktikohet kjo metodë, është e rëndësshme që mësueset të 
komunikojnë	pritshmëritë	para	vizitës	duke	dhënë	ftesa	specifike	
si p.sh. ofrimi i mundësisë tek prindërit për të ngrënë bashkë me 
fëmijën e tyre drekën. 

7. Ngjarje sociale.	Ftoni	familjet	dhe	stafin	e	kopshtit	në	një	ngjarje	
sociale si p.sh. në një mëngjes. Ofrimi  i ushqimit dhe kujdesi 
për fëmijën nxitin frekuentimin, pasi kjo e bën ngjarjen më pak 
detyruese për prindërit. Mësueset duhet të kërkojnë për mënyra 
krijuese për ta bërë ngjarjen sa më pozitive që të jetë e mundur. 

8. Takimet prind - mësuese. laëler (1991)31 ofron këshilla për 
mësueset për të përballuar situata të ndryshme, tipe të ndryshme 
familjesh dhe modele të ndryshme për këto takime. Tradicionalisht, 
këto takime konsistojnë në dhënien e informacionit nga mësuesja 
për ecurinë e fëmijës në kopsht. është e rëndësishme që në këto 
takime të dëgjohen dhe shqetësimet e prindërve.  
 

Komunikimi njëdrejtimsh
Edhe pse komunikimi dydrejtimsh është thelbësor, nga ana tjetër edhe 
ai njëdrejtimsh mund të luajë një rol të rëndësishëm. Prindërit janë 
shumë të interesuar kur dëgjojnë se çfarë ndodh në  kopsht, edhe në 
rastet kur ky komunikim është njëdrejtimsh. Gëzimi i prindërve për 
të mësuar për aktivitet në klasë është komunikuar qartë nga një prind 
me fëmijë në kopsht,  e cila iu referua letrës informuese të parë që 
mori	nga	kopshti	i	saj	si	një	“minierë	me	flori”.	Komunikimi	i	menduar	
ndihmon prindërit të dinë se cilat janë pritshmëritë e kopshtit dhe i jep 
një ide për atë që ndodh në klasën e fëmijëve të tyre. Për rrjedhojë, 
klasa nuk është një pjesë e ndarë nga jeta e fëmijës së vet. Mënyrat e 

31 Po aty
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mëposhtme të një komunikimi efektiv janë ofruar nga berger (2000)32:
1. letra informuese (Newsletter). letrat informuese mund të 

përfshjijnë çështje si thënie nga fëmijët, punime të tyre, sugjerime 
për	libra	për	familjen,	fjalë	–	këngë	ose	lojëra,	fotografi	që	tregojnë	
se çfarë janë duke bërë fëmijët e tyre, receta, kalendarë etj.

2.  Dokumente. Prindërit duhet të kenë një kopje të politikave të 
kopshtit. Duke i pasur këto në gjuhën e përshtatshme për prindërit 
dhe familjet (ose edhe të inçizuara) i ndihmon ata për të reduktuar 
keqkuptimet, si p.sh. për rastin kur fëmijët janë të sëmurë për të 
frekuentuar kopshtin dhe arsyet pse. 

3. Tabela e familjes. Mësueset mund të përdorin tabela të buta për 
të	vendosur	fotografi	që	kanë	ndodhur	gjatë	ditës.	Shembuj	të	tjerë	
janë	fotografitë	e	të	gjithë	fëmijëve	dhe	mbase	të	familjeve	të	tyre	
ose shfaqje që janë bashkë fëmijët dhe mësueset.  

4. Shënime. Shënimet nga mësuesja mund të jenë formale dhe 
joformale. P.sh. pse të mos çohen në shtëpi punimet e fëmijëve 
me shënime për to, fjalët e fëmijëve ose informacione të tjera që 
shoqërojnë diçka? 

Tipet e prindërve dhe mënyra për të komunikuar me ta33

Mbështetësi
- Karakteristikat: i kënaqur dhe i përfshirë, i gatshëm për të ndihmuar me 

çështje praktike, ka dëshirë të bashkëpunojë, një dorë ndihme, partner i 
kënaqshëm, aktiv, i disponueshëm sipas kërkesës, ka kohë të mjaftueshme

- Si të komunikoni: bëni apel në sensing e solidaritetit, në praninë e një 
aleance dhe në bashkëpunimin me qëllime të përbashkëta

Prindi që mungon:
- Karakteristikat: nuk e konsideron veten të aftë dhe të përshtatshëm për 

të kontribuuar, mund të marrë pjesë vetëm kur i kërkohet dukshëm, 
mesatarisht i pakënaqur, i papërfshirë. Kopshti nuk është prioritet, e bën 
zgjedhjen e tyre sipas rastit, e pamundur për ta kontaktuar, introvert, i 
paafrueshëm

- Si të komunikoni: kërkoni për kontakt, tregoni interes, hyni në diskutim për 
kulturën e fëmijëve, tregoni empati, shikoni se si dhe ku mund të ndihmoni, 
fitojini	besimin

32 berger, E. (2000). Parents as partners in education.Nj: Merrill Publishing Company
33 Texas Education Agency (2011). Involvement: Schools, parents and you: a training 
manual for parent involvement.
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Politikani
- Karakteristikat: dëshiron të ndihmojë në marrjen e vendimeve, ushtron 

influencë,	është	 i	përfshirë,	 i	kënaqur	deri	në	momentin	që	prindi	mund	
të marrë pjesë në takime dhe diskutime, konsumator kritik, ekstravert, 
kushton rëndësi në zgjedhjen e një institucioni cilësor;

-	 Si	të	komunikoni:	bëni	apel	në	dëshirën	e	tij	për	të	influencuar	politikat	e	
institucionit, për t’u dëgjuar, dhe për të dëgjuar veten duke folur në mënyrë 
që të përdorni plotësisht kapacitetet e këtij prindi, kërkojini që të jetë 
pjesë e bordit të prindërve.

Prindi me karrierë:
- Karakteristikat: vendos përgjegjësinë për rritjen e fëmijës, kujdesin dhe 

edukimin në institucion, është i kënaqur përsa kohë kopshti/çerdhja kryen 
të gjitha detyrat; kritik në lidhje me zgjedhjen e insticionit, ka qëndrimin se 
“institucioni është për prindërit” dhe e shikon institucionin si vazhdimësi 
të prindërve;

- Si të komunikoni: hyni në diskutim për punën, karrierën, edukimin, 
përmendni funksionet e bordit të prindërve, dhe domethënien e këtij bordi 
për karrierën e vetë. 

Torturuesi
- Karakteristikat: ndihet i ofenduar dhe i keqkuptuar si rezultat i qëndrimit 

të institucionit ndaj përvojave të veta arsimore; denoncon gabimet nga ana 
e shkollës si një konsumator kritik, është i kënaqur vetëm kur institucioni i 
serviloset dhe merr përgjegjësinë për një funksionim më pak optimal

- Si të komunikoni: tregoni interes të vërtetë për motivet e këtij prindi dhe 
për idetë e veta në lidhje me rritjen e fëmijëve dhe edukimin e tyre; jini 
profesionistë por kontrolloni nëse prindi vazhdon të ndihet comfort; mbani 
në mendje qëllimet tuaja, jini të përgatitur mirë; bëjini pyetje dhe mbajeni 
komunikimin të hapur

Super prindi
- Karakteristikat: ndihet se ka përgjegjësi për rritjen e fëmijëve dhe 

edukimin e tyre, është i përgatitur të mbështes institucionin dhe ka një 
punë të ngarkuar; është i gatshëm të investojë për marrëdhënien e mirë 
me institucionin; mendon në mënyrë kritike bashkë me institucionin, 
kontribuon me ide të mira, është i gatshëm të përdorë rrjetet e veta, është 
i kënaqur kur shkolla bën më të mirën e mundshme për performancën dhe 
mirëqënien e fëmijës së vetë dhe e të tjerëve;

- Si të komunikoni: tregoni një interest ë ngrohtë për mendimet dhe 
pritshmëritë e prindit në lidhje me rritjen dhe edukimin e fëmijëve, shfaqni 
nevojnë për përfshirje më të madhe dhe jini të hapur për idetë e këtij 
prindi. 
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USHTRIM

ndërtimi i marrëdhënieVe

Qëllimet

· Ndërgjegjësimi për llojet e ndryshme të komunikimit që 
përdoren aktualisht 

· Nxitja e përdorimit të metodave pjesëmarrëse

Koha
15  minuta

Metoda
Pune individuale dhe diskutim në grup

Hapat

- Shkruani në një letër fjalët: informim dhe lajmërime, konsultime 
dhe ndërtim i skuadrës/trajnim;

-  listoni anash çdo fjale aktivitetet komunikuese që realizoni që 
i përkasin asaj kategorie;

-  Si mund të rriten aktivitetet në dy kategoritë e fundit nga ana 
juaj?
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MATERIAl lEXIMI

sugjerime Për të Përmirësuar 
komunikimin Prindër – mësuese

Barrierat në marrëdhëniet pozitive familje – mësuese34 
Një numër faktorësh duhet të adresohet në mënyrë që partneriteti 
familja – mësuese të formohet. Disa nga pengesat më të shpeshta në 
krijimin e këtij partneriteti janë: 
· Ndryshime në origjinën.Familja dhe mësuesja vijnë nga kultura, 

gjuhë dhe status socio – ekonomik të ndryshëm.

· Stresi. Stresi ekziston si për familjet ashtu dhe për mësueset. 
Për	shembull,	oraret	e	zgjatura	në	punë	dhe	fleksibiliteti	i	ulët	në	
punë i redukton orët që mësueset të punojnë në komunikimin me 
familjen dhe për prindërit/përkujdesësit të krijojnën marrëdhënie 
me të tjerët në kopsht. 

· Vlera të ndryshme. Familja dhe mësuesja kanë tërësi vlerash të 
ndryshme. 

· Ndryshime në perceptimin e roleve. Ndryshime në 
perceptimin e roleve të institucionit parashkollor për fëmijën nga 
ana e eduktores dhe e prindit ose përkujdesësit.

· Tipet e përvojave. Përvojat e mëparshme me familjet/mësueset 
përcaktojnë pritshmëri të ndryshme.

· Koncepti i të qenit i hapur. Mungesa e hapjes ndaj njerëzve të 
jashtëm që hyjnë në territorin e tyre (shtëpia ose kopshti/çerdhja). 

· Ndryshime në përvoja. Përvojat e prindit në kopsht/
çerdhe (pozitive ose negative) përcaktojnë disa pritshmëri për 
ndërveprimet e tyre me mësuesen për fëmijën e tyre.  

· Aftësi komunikuese. Mësueset ose familjet nuk mund të 
identifikojnë	dhe	komunikojnë	eksperienca	kyçe,	ide	ose	çështje.	

34 Parents helping parents: buliding bright future for children with special needs (2007). 
Parent/Professional Collaboration e marrw nga http://www.php.com/professionals/sto-
ry6 e aksesuar nw Shtator 2014
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· Diskomfort në komunikim. Familjet ose mësueset nuk ndihen 
mirë me aftësitë e tyre komunikuese ose nuk zotërojnë mirë gjuhën. 

· Nevoja për t’u ndjerë i vlerësuar. Prindërit ose mësueset 
perceptojnë se perspektiva e tyre nuk respektohet ose nuk merret 
parasysh.  

· Ndryshime në perceptimin e nevojave të fëmijës. Institucioni 
parashkollor e shikon fëmijën (të mësuarit dhe zhvillimin) ndryshe 
nga	ç’e	 sheh	 familja.	Filozofia	 	e	 insitutcionit	ndryshon	nga	ajo	e	
familjes për rritjen e përshtatshme të fëmijës. Për shembull, familja 
barazon mësimdhënien me të thënit, ndërsa mësuesja mendon 
se mësimi bëhet duke bërë. Ose problemet e sjellje menaxhohen 
ndryshe në shtëpi dhe ndryshe në institucion (në shtëpi e qëllojnë 
në kopsht i shpjegojnë). Kur institucioni parashkollor shpjegon 
qartë	filozofinë	e	 vetë,	 familjet	 kanë	një	 kuptim	më	 të	mirë	për	
përputhjen e pritshmërive shtëpi – institucion. 

bashkëpunimi mund të përshtatet në përputhje me: 
-	 Kushtet	specifike	në	familje	dhe	faktorët	demografikë;
- Nevojat zhvillimore të fëmijës
- Struktura e institucionit parashkollor
- burimet e komunitetit

Pse janë prindërit bashkëpunëtorë të mirë?
Shpeshherë mendojmë se vetëm ekspertët mund t’i zgjidhin problemet  
e mësueseve. Kuptohet se kjo ndonjeherë është e domosdoshme, por 
kur behet fjalë për ‘‘përfaqësim’’ ose ‘‘veprim’’, shpesh prindërit janë 
përfaqësuesit e parë dhe më të mirë për fëmijët e tyre. Prindërit janë 
ekspertë për shkak se kanë:

- Informacione të drejtpërdrejta për nevojat e fëmijës. 
- Përkushtim dhe motivim për veprim. 
- besueshmëri. 

Cilat janë disa nga strategjitë e suksesshme për përfshirjen 
e prindërve? Nuk mjafton vetëm të ftosh prindërit ose anëtarët e 
familjes në kopsht ose në takimin me prindërit. Prindërit dhe anëtarët 
e familjes mund të mbështeten në mënyrë proaktive në mënyrë që 
përfshirja e tyre të jetë e suksesshme. Disa ide për këtë janë: 
· Politika të shkruara që promovojnë përfshirjen e prindërve;
· Mbështetje administrative (fonde) që vijnë nga buxheti për materiale, 

hapësirë,	 pajisje	 dhe	 kohë	 për	 stafin	 për	 të	 kryer	 aktivitete	me	
prindërit; 
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·	 Trajnim	i	vazhdueshëm	i	disponuar	për	stafin	dhe	familjet;
·	 Planifikim	i	përbashkët,	vendosja	e	qëllimeve,	zhvillimi	 i	politikave	

dhe vlerësimi mes prindërve, mësueseve dhe drejtuesve të kopshtit. 
· Komunikim mes familjes dhe kopshtit që ndodh rregullisht 

(prindërit dhe familjet ndihen mirë kur vijnë në kopsht, ndajnë 
idetë dhe i japin zë shqetësimeve të tyre); 

· Programe rrjetëzimi për të ndarë informacione dhe burime;
· Përfshirja e aktiviteteve vlerësuese të rregullta në faza kyçe, si dhe 

në përmbylljen e ndonjë projekti ose cikli aktivitetesh 

Vitet e fundit në vende të tjera janë hartuar standardet e 
përfshirjes së prindërve që bazohen në 30 vite kërkim, me qëllim nxitjen 
e pjesëmarrjes së prindërve, rritjen e ndërgjegjësimit për programet 
efektive dhe ofrimin e udhëzimeve për arsimin parashkollor. Cilat janë 
standardet? 
· Komunikimi mes kopshtit dhe shtëpisë që është i rregullt, dy – 

drejtimsh dhe i kuptimshëm 
· Aftësitë prindërore nxiten dhe mbështeten 
· Prindërit luajnë një rol të rëndësishëm dhe japin ndihmë tek fëmijët 

për të mësuar 
· Prindërit janë të mirëpritur në kopsht, mbështetja dhe ndihma e 

tyre kërkohet  
· Prindërit janë partnerë të plotë në vendimet që ndikojnë fëmijët 

dhe familjet 
· burimet e komunitetit përdoren për të fuqizuar kopshtin, familjet 

dhe të mësuarit 

Cilat janë disa nga mënyrat praktike për të rritur 
përfshirjen e familjes dhe të prindërve? 
· Ofrimi i informacioneve dhe mbështetjes tek mësueset për 

mënyrën sesi mund të komunikohet më mirë dhe për të përfshirë 
familjet; dhënia e kohës tek mësueset për të patur diskutime në 
telefon ose komunikim ballë për ballë me familjet. 

· Zhvillimi i një rrjeti me numrat e telefonit ose një zinxhir me familjet 
vullnetare për të telefonuar njëra – tjetrën. Familjet reagojnë më 
mirë me kontaktin e drejtpërdrejtë. 

· Zhvillimi i një sondazhi të shkurtër për të pyetur familjet rreth llojit 
të aktiviteteve që duan të marrin pjesë, si dhe për atë që shohin se 
mungon nga fëmija dhe familja e tyre si pjesë e komunitetit; zhvillimi 
i mënyrave të ndryshme për familjet që të marrin pjesë në mënyrë 
active, bazuar në informacionin e ndarë më përpara.
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· Ftesa ndaj familjeve për të vizituar dhe për të krijuar një mjedis që 
mirëpret prindërit dhe i ndihmon ata që të ndihen rehat.

· Krijimi i qendrave të familjes brenda kopshtit (një mjedis kur familjet 
mund të qëndrojnë, të gjejnë material edukative dhe prindërimi 
dhe	të	komunikojnë	me	familje	të	tjera	ose	me	stafin).	

·	 Ofrimi	 i	 mjedisit	 të	 kopshtit	 për	 ngjarje	 sociale	 të	 planifikuara	
me familjet për të festuar diçka së bashku. është e vështirë për 
familjet të ndihen rehat në kopsht kur nuk ka asnjë vend që ata të 
qëndrojnë. 

· Ofrimi i një kutie sugjerimesh për familjet që nuk duan të 
diskutojnë diçka personalisht, por duan të paraqesin një shqetësim 
ose compliment. 

· Krijimi i bordeve të kopshtit që kanë përfaqësim të lartë të 
prindërve për të zhvilluar politika dhe praktika. 

· Krijimi i mundësive për fëmijët me nevoja të veçanta për të qenë të 
përfshirë në të gjitha aktivitetet e kopshtit. Prindërit frekuentojnë 
ngjarjet sociale dhe aktivitete vetëm kur fëmijët e tyre janë të 
përfshirë; 

· Hapja e mjediseve të kopshtit për aktivitete të pasdites për familjet 
me	stafin	e	kopshtit	të	pranishëm	për	ndërveprim	dhe	komunikim.	

Praktikat pozitive të identifikuara janë: 
- Fokusi vihet në aspekte pozitive të performancës së fëmijëve kur 

ofrohet informacion tek prindërit, në mënyrë që të theksohet 
potenciali i fëmijës që mund të përdoret për të kapërcyer 
vështirësitë që mund të përjetojë fëmija; megjithatë ky theks nuk 
duhet të jetë i ekzagjeruar për të keqkuptuar arritjet e vërteta të 
fëmijës 

- Marrja e perspektivës së prindërve nga mësuesja mund t’i ndihmojë 
ata për të kuptuar se cili lloj i informacionit është i dobishëm për 
ta në mënyrë që të jenë të aftë të ndihmojnë fëmijën për të arritur 
qëllimet e ardhshme educative dhe zhvilimore

- Sinqeriteti në diskutim është kritik, edhe pse ka nevojë të thuhen 
gjëra “në një mënyrë diplomatike” 

- “nuk është vetëm çfarë thoni por mënyra se si e thoni” – trajtimi i mirë i 
prindërve kur duhet të thuhen lajme jo të mira është i rëndësishëm 
për ndërtimin e besimit dhe për një marrëdhënie të hapur prind – 
mësuese.  

- Pasja e një orientimi strategjik, jo fokus në atë që ndodh tani dhe 
këtu, por në ndërtimin e një partneriteti të suksesshëm
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Pranimi i ndryshimeve mes familjeve 
Kur mësuesja dhe prindërit ndajnë të njëjtën kulturë, ka një mundësi 

më të madhe për të kuptuar situata të ndryshme dhe ndërveprimet 
e ndryshme mes prindërve dhe fëmijëve. për rrjedhojë, reagimet e 
fëmijëve në klasë nuk do përbëjnë mundësi për keqinterpretime dhe 
keqkuptime. Shumë nga qëllimet bazë të prindërimit janë të zakonshme 
në shumë kultura dhe klasa, me ndryshime në mënyrën që do përdoret 
për të arritur këto qëllime. Shumë mësuese janë gra, zakonisht të 
shtresës së mesme dhe fëmijët mund të jenë ose jo në këtë kategori. 
Për këtë arsye ato duhet të gjejnë një pjesë të përbashkët për të bazuar 
marrëdhëniet e tyre. Në vazhdim janë tre sugjerime për mësueset: 1) 
të realizojnë se çfarë është ndryshueshmëria dhe faktin se është një 
çështje që ka nevojë për vëmendje, 2) të kërkojnë ndihmë tek prindërit, 
3) të zhvillojnë një kurrikulë të përshtatshme 

Kuptimi se ndyshueshmëria ka nevojë për vëmendje 
Njerëzit e shtresave të ndryshme bëhen gjithmonë e më shumë 

të ndryshme.  Vitet e fundit ka pasur një rritje të qëndrueshme në 
grupet shoqërore dhe etnike. Kultura mësohet shumë herët në jetë 
dhe teoriencët e fëmijërisë së hershme dhe profesionistët nuk mund 
ta injorojnë këtë fakt. Për rrjedhojë, rëndësia e rekomandimeve për 
mësueset në lidhje me trajtimin e pabarazive është evidente. Studiuesit 
mendojnë	 se	 fëmijët	 duhet	 të	 fillojnë	 të	mësojnë	 sa	më	 shpejt	 për	
ekzistentën e kulturave të ndryshme, ndërsa mësueset duhet të mbajnë 
mend se të gjithë fëmijët që vijnë në shkollë kanë premisa të mira.

Kërkojini ndihmë prindërve
Caruso dhe Fawcett (1986)35 theksojnë se përpjeket e prindërve 

janë burime të vlefshme. Prindërit mund të ndajnë trashëgiminë e 
tyre	 kulturore	me	 fëmijët	 ose	me	 stafin	 në	 një	 sërë	mënyrash,	 dhe	
mund të ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve që vijnë nga ndryshimet 
kulturore. Edukimi shumëkulturor ndihmon fëmijët, prindërit por edhe 
mësueset të mësojnë. 

Mësueset që kanë familje që i përkasin kulturave të ndryshme 
në	klasën	e	tyre	dhe	mund	të	flasin	edhe	një	gjuhë	të	dytë,	duhet	t’i	
shikojnë këto ndryshime si të dobishme pasi mund të ndihmojnë fëmijët 
të mësojnë për ndryshueshmërinë. Sot kopshtet pasqyrojnë botën, një 
botë me shumë etni, gjuhë dhe kultura; në këtë botë fëmijët do jetojnë 

35 National Center for Family-Centered Care (1990). What is family-centered care? 
(brochure). bethesda, MD: Association for the Care of Children’s Health.
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si të rritur dhe duhet të mësohen për të kontribuuar për të larguar 
pabarazitë. 

Zhvillimi i kurrikulës së përshtatshme 
Fotografitë	 dhe	 posterat	 që	 vendosen	 në	mure	 nuk	 i	 mësojnë	

gjithmonë fëmijëve për ndryshimet kulturore dhe etnike, sepse në të 
shumtën e rasteve kanë modele tradicionale, të cilat nuk pasqyrojnë 
ndryshueshmërinë e vërtetë të një shoqërie.  Pyetja që duhet t’i bëjnë 
vetes mësueset është: “Çfarë më bën mua dhe fëmijëve fakti se në 
këto	 fotografi	 ka	 vetëm	njerëz	 jo	 të	 ndryshëm?”	p.	 sh.	Në	 vendin	 e	
shkrimit zakonisht vendosen shtëpi të vizatuara nga mësueset vetë 
ose nga fëmijët. Zakonisht, ato janë tradicionale, katrore, me një çati 
trekëndore, me pak dritare etj.  Si përmban ky vizatim fëmijët që janë 
pa strehë, që jetojnë në apartamente ose dhe në strehëza? Vizatimi i 
shtëpive është një aktivitet shumë i mirë, por mund të zgjerohet për të 
përfshirë më shumë ndryshimet. Disa autorë sugjerojnë se mësueset 
mund të marrin informacion për fëmijët dhe shtëpitë e tyre dhe të 
ndërtojnë një njësi të studimeve sociale që të ndihmojnë fëmijët të 
kuptojnë se nuk ka një vend “të saktë” për të jetuar.  

Ngritja e kapaciteteve 
për të rritur përfshirjen e prindërve
· Ndihmoni prindërit të kuptojnë standardet e shtetit, dhe të 

institucioneve përkatëse;
· Ofroni materiale dhe trajnime për të ndihmuar prindërit të punojnë 

me fëmijët, si p.sh. në lidhje me përdorimin e teknologjisë
· Trajnoni të tjerët për vlerat e përfshirjes së prindërve, për 

komunikimin me ta dhe për punën me ta si parterë të barabartë;
· Koordinoni dhe integroni programet e përfshirjes së prindërve me 

të tjera; 
· Sigurohuni se informacioni që lidhet me shkollën dhe programet, 

takimet dhe aktivitetet e tjera me prindërit janë në një gjuhë të 
kuptueshem dhe praktike  për prindërit 

· Ofroni mbështetje për aktivitetet e përfshirjes së prindërve
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USHTRIM

rolet dhe Përgjegjësitë

Qëllimet

· Ndërgjegjësimi për perceptimet për rolet përkatëse
· Ndërgjegjësimi për perceptimet për përgjegjësitë përkatëse

Koha
15  minuta

Metoda
Pune individuale dhe diskutim në grup

Hapat

-  Ndahuni në grupe prej 3-5 personash (ose 2 dhe më shumë 
grupe)

-  Shkruani: gjërat që prindërit urojnë që të bëjnë mësueset dhe 
grupi tjetër gjëra që mësueset urojnë që të bëjnë prindërit

-  Prezantoni pritshmëritë përkatëse
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MATERIAl lEXIMI

rolet dhe Përgjegjësitë36

9 gjëra që mësueset urojnë t’i bëjnë prindërit 

1.  Të jenë të përfshirë në edukimin e fëmijëve të tyre. 
Përfshirja e prindërve ndihmon fëmijët që të mësojnë, përmirëson 
IP dhe e bën më të lehtë punën e mësuesit. 

2.  Ofroni burime në shtëpi dhe të lexuar dhe për të mësuar. 
Prindërit duhet të kenë revista dhe libra për fëmijët që të lexojnë 
me fëmijët gjatë ditës. 

3.  Jepni shembullin e mirë. Prindërit duhet të trtegojnë tek 
fëmijët e tyre se ata besojnë se i lexuari është i këndshëm dhe i 
dobishëm.  

4.  Inkurojojini fëmijën për të bërë më të mirën në shkollë. 
Prindërit duhet të inkurajojnë fëmijëttë ndihmohen për të arritur 
qëllime të arritshme.  

5.  Përgatitja për shkollën duhet të jetë prioritet, dhe më pas 
vjen përgatitje për botën e punës dhe për përfshirjen në sporte 
dhe aktivitete të tjera.  

6.  Mbështesni rregullat e shkollës dhe qëllimet. Prindërit 
duhet të kujdesen për të mos nënvlerësuar rregullat, disiplinën 
dhe qëllimet e shkollës. 

7.  Përdoreni presionin pozitivisht. Prindërit duhet të nxisin 
fëmijët e tyre për të bërë aktivitete të reja, por nuk duhet të 
ushtrojnë shumë presion duke i përfshirë në shumë aktivitete. 

36 Texas Education Agency (2006). Parent Involvement in Every School: a training 
manual.
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8.  Merrini mësuesit në telefon sa më shpejt që të jetë e 
mundur nëse shfaqet një problem, në mënyrë që të merret 
një veprim sa më shpejt. 

9.  Ushtroni përgjegjësinë prindërore dhe mos prisni që shkolla 
dhe mësuesit të marrin përsipër këtë punë. Për shembull, të 
mësuarit e disiplinës bazë është një përgjegjsi prindërore se sa e 
shkollës. 

10 gjëra që prindërit urojnë që të bëjnë mësueset

1.  Të ndërtojnë vetëvlerësimin e fëmijës, duke përdorur 
shpërblimet dhe duke shmangur kritikat negative në public. 

2.  Të njohin nevojat e secilit fëmijë, interest e veta dhe dhuntitë 
e veçanta, si dhe mënyrën me të cilën çdo fëmijë mëson më shpejt.  

3.  Të komunikojnë shpesh dhe hapur me prindërit, t’i 
kontaktojnë ata për problem akademike ose sjellore dhe të jenë 
të sjellshëm se sa mbrojtës për të diskutuar problemet. 

4.  T’i japin fëmijëve rregullisht detyra që i ndihmojnë ataqë 
të mësojnë, dhe t’i këshillojnë prindërit për mënyrën se si mund 
të punojnë me fëmijët e tyre për detyrat e shtëpisë. 

5.  Të vendosin standarde të larta akademike, dhe të presin që 
fëmijët të mësojnë dhe ata t’i ndihmojnë për ta bërë. 

6.  Të kujdesen për fëmijët, meqënëse fëmijët mësojnë më shpejt 
nga mësues të ngrohtë, miqësorë,  përkujdesës dhe entuziastë. 

7.  T’i trajtoni fëmijët me drejtësi,  dhe të mos kenë disa më të 
preferuar. 

8.  Të vendosin një kod disiplinor pozitiv, bazuar në rregulla të 
qarta	dhe	të	drejta,	 të	cilat	shpjegohen	që	në	fillim	të	vitit	–	të	
përforcojnë sjellje pozitive  si dhe të ndëshkojnë atë negative 

9.  Të jenë të ndërgjegjshëm për stilet e ndryshme të të 
mësuarit të fëmijëve, dhe të ndryshojnë stilet e mësimdhënies 
për të ndihmuar çdo fëmijë që të ketë sukses. 
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10.  Të inkurajojnë pjesëmarrjen e prindërve, duke mësuar se 
si mund të përfshijnë më shumë prindërit në edukimin e fëmijëve 
të tyre. T’i tregojnë prindërve se si mund të ndihmojnë fëmijët 
kur janë në shtëpi. Të kuptojnë se prindërit duan të punojnë me 
mësuesit për të ndihmuar fëmijët e tyre që të jenë të suksesshëm. 
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